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1- INTRODUÇÃO
A avaliação das escolas obedece a dois eixos fundamentais: a avaliação interna ou
autoavaliação, a realizar em cada escola ou agrupamento de escolas, e a avaliação externa.
A avaliação interna deve ser um processo partilhado por todos os elementos da comunidade
educativa através do diálogo, no confronto de diferentes perspetivas sobre a escola e sobre a
educação.
A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, que tem como
finalidade última a melhoria do desempenho de todos os atores da comunidade educativa.
Esta autoavaliação, segundo a Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, designada por “Lei do
Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior”, aplica-se, de acordo com o ponto 2
do artigo 2.º, “aos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário da
rede pública, privada, cooperativa e solidária”; é obrigatória e permanente, sendo que deverá
assentar na análise dos seguintes aspetos:
a)- Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a
educação, o ensino e as aprendizagens dos 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 propícia à
interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da
personalidade dos alunos;
c)- Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola, 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.
A autoavaliação é, por isso, um processo de reflexão, contínuo, que leva ao conhecimento
da

realidade

do

agrupamento

e à

sua renovação

constante.

Precisamos

discutir

o

agrupamento/escola que temos e somos para construir o agrupamento/escola que queremos.
São objetivos da autoavaliação:
1- Diagnosticar e conhecer os pontos fortes e os pontos mais problemáticos de modo a
proporem-se ações de melhoria;
2- Revelar a perceção dos diferentes atores da comunidade escolar em relação à escola;
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3- Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no
processo educativo, valorizando o seu papel neste processo;
4- Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos
resultados da escola, bem como do Projeto Educativo;
5- Contribuir para a credibilidade do desempenho da escola;
6- Ser um instrumento de reflexão e de debate.

2 - INSTRUMENTOS E METODOLOGIA
A Comissão de Avaliação Interna, após a análise de bibliografia relevante, de documentos
orientadores, designadamente a Lei n.º 31/2002, que regulamenta o Sistema de Avaliação da
Educação e do Ensino, do Regulamento Interno da Escola, do Projeto Educativo da Escola, para
além de outra documentação orientadora do IGE e de modelos de autoavaliação de outras escolas,
e tendo presente as sugestões dadas no relatório de avaliação externa do ano letivo 2007/2008,
definiu que este relatório intercalar de autoavaliação versaria sobre os seguintes domínios:
Análise dos resultados escolares
Medição dos níveis de satisfação dos vários intervenientes no processo educativo nos seguintes
domínios:
Imagem e desempenho da escola
Satisfação pessoal e profissional
Sentimento em relação aos funcionários
Sentimento em relação à direção
Satisfação com os horários de funcionamento dos serviços
Segurança e disciplina na escola
Sentimento em relação ao Conselho Geral
Sentimento em relação aos Órgãos Intermédios
Sentimento em relação às condições de trabalho
Elaboração de instrumentos necessários ao processo de avaliação interna
Identificação dos pontos fracos e fortes do Agrupamento
Elaboração de um plano de melhoria
Apresentação do plano de melhoria à Comunidade Educativa.
Para tal foi aprovado o seguinte modelo de autoavaliação
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Modelo de autoavaliação do agrupamento
Resultados

Taxas de transição, taxas de abandono, médias de classificação, média das classificações em exame nacional, número de alunos com mérito
académico, com comportamento de mérito, taxa de absentismo escolar, fluxo escolar, impacto da escolaridade e percurso de vida

Sucesso escolar
Valorização
aprendizagens

das

Aquisição de conhecimentos e competências, articulação entre as aprendizagens e vida ativa, desenvolvimento das literacias, aprendizagem
científico-experimental, impacto dos apoios educativos

e

Articulação intradepartamental e interdepartamental, articulação entre o agrupamento e escolas ES, integração dos alunos num novo ciclo de
estudos

Articulação
sequencialidade

Serviço Educativo

Processo
ensinoaprendizagem

Autonomia e colaboração

Competências de trabalho colaborativo e de autonomia.

Participação
cívica
dos
alunos
Oferta formativa
Envolvimento das famílias
Envolvimento comunidade
Promoção
do
serviço
educativo

Cidadania participativa, associativismo estudantil, participação dos alunos no PAA
Adequação da oferta formativa, envolvimento dos Departamentos Curriculares e envolvimento da escola em projetos
Meios de comunicação com as famílias, apoio à realização das tarefas escolares, atividades com pais e encarregados de educação
Parcerias para formação em contexto de trabalho, redes de parcerias, colaboração com entidades e personalidades
Atividades de divulgação do serviço educativo, plano de divulgação.

Comportamento e disciplina

Eficiência dos
serviços

Serviços Administrativos

Arquivo, gestão de processos e procedimentos

Serviços

Satisfação dos utilizadores

Liderança e decisões

Competências de decisão, participação nos processos de decisão

Recursos
materiais

o e melhoria

Critérios de avaliação, dimensão formativa da avaliação, articulação nos conselhos de turma, fiabilidade da avaliação interna

Clima
educacional

Recursos
humanos

Organização e gestão
Autoavaliaçã

Avaliação

Implementação
da
autoavaliação
Eficácia planos
melhoria

Formação e reforço de
competências
Organização e distribuição
do serviço
Motivação
Recursos financeiros
Espaços
Equipamentos
Recursos informativos
Segurança
Autoavaliação

Auto regulação e melhoria

Conhecimento pelos alunos do RI e EA, comportamento em sala de aula, adoção, pelos alunos, de um código de conduta, indisciplina grave

Formação do pessoal docente e não docente
Participação e critérios de distribuição do serviço – pessoal docente e não docente
Pessoal docente e não docente
Reforço e gestão do orçamento
Conforto e manutenção dos espaços
Recursos didáticos, lúdicos e de apoio aos serviços e segurança dos equipamentos
Sistema de comunicação interna e com as famílias e recursos informáticos
Plano de segurança
Envolvimento da comunidade educativa, elaboração e aplicação do modelo de autoavaliação e eficácia do modelo de autoavaliação da Escola

Plano de melhoria
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3 - Equipa
NOME

FUNÇÃO

Emília Amorim

Docente, SPO (Serviços Psicologia e Orientação)

Ângela Torre

Docente, Departamento Pré-escolar

Carla Belo (a)

Docente, Departamento de Ciências Exatas e Naturais

Isabel Rodrigues (b)
Clara Neiva

Docente, Departamento de Ciências Exatas e Naturais
Presidente do Conselho Geral do AVE Fragoso
Docente, Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Coordenadora da Biblioteca

Carla Queirós (c)

Docente, Departamento do 1º Ciclo

Armando Dias (d)

Docente, Departamento do 1º Ciclo

Filipa Guia

Administrativa, Representante do Pessoal Não Docente

José Reis

Docente, Departamento de Línguas

Paula Alves

Docente do Ensino Especial, Departamento de Expressões

Docente, Departamento do 1º Ciclo
Assessora do Diretor
Exerceu funções na Equipa de Autoavaliação até setembro 2012.
Exerce funções na Equipa de Autoavaliação a partir de setembro 2012.
Exerceu funções na Equipa de Autoavaliação até outubro 2012.
Exerce funções na Equipa de Autoavaliação a partir de outubro 2012.

Maria Couto
(a)
(b)
(c)
(d)

Plano de trabalho a desenvolver pela equipa de avaliação interna do agrupamento:
Atividade
Reuniões da equipa
Elaboração do Plano de trabalho

Calendarização

Responsável

17 /11/011; 5/12/011;
16/12/011; 26/1/012;
15/2/012; 26/3/012;
2/5/012; 28/06/012;
Novembro

Conclusão e divulgação do rel. de A.I. do ano anterior
Elaboração de questionários
Alunos/Docentes/Pessoal N. Docente/Encarregados de
Educação
Análise dos resultados do 1º período

Até fim de Novembro

Equipa

Até ao fim do 1º
período

Equipa

Entrega / Recolha dos questionários

Fevereiro
Até ao fim do 2º
período
Abril

Tratamento da informação
Análise dos resultados do 2º período
Acompanhar e avaliar a concretização dos objetivos do
PEE e do PAAA
Avaliar o impacto da ação da biblioteca
Elaborar relatório e colaborar na elaboração do Plano de
melhoria

Janeiro

Maio/junho

Emília

Junho

Clara

Julho

Equipa
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4 - Autoavaliação
4.1 - Serviço educativo
4.1.1 - Resultados
Sucesso escolar – 2011-2012
Taxas de transição

O projeto Educativo aponta como meta “potenciar o sucesso educativo”, propondo-se “
Manter ou elevar a taxa global de sucesso escolar acima dos 90%”.
Os resultados obtidos no final do ano letivo 2011-2012 foram de encontro ao estabelecido,
pois o sucesso global atingiu os 91,64%. No entanto, nos últimos anos verificou-se uma curva
descendente: 2009/2010 – 96,1%; 2010/2011 – 93,7%; 2011/2012- 91,64%.
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Na área de Formação Pessoal e Social, verificou-se que atingiram os desempenhos
esperados 96%, 96% e 87%, respetivamente, as crianças de 3, 4 e 5 anos.
Na área da Expressão e Comunicação, 95% das crianças de 3 anos, 91% das de 4 anos e
89% de 5 anos atingiram as competências esperadas e 1%, 4% e 6%, respetivamente, não as
atingiu
Na área do Conhecimento do Mundo verificou-se que 98%, 94% e 90%, respetivamente,
das crianças de 3, 4 e 5 anos atingiram os desempenhos esperados.
Pode concluir-se que os níveis desempenhos dos grupos de crianças de uma maneira geral
foram satisfatórios.
Médias de classificação por disciplina
médias

5ºano

6ºano

2ºciclo

7º

8º

9º

3ºciclo

escola

C. Natureza

3,83

3,78

3,81

EVT

3,85

3,84

3,84

Hist.Geo

3,4

3,7

3,6

Ed.Musical

4,00

3,63

3,84

3,74

4,15

Ed. Física

4,63

4,26

4,31

4,08

4,25

4,26

4,18

4,24

EMRC

3,85

3,79

3,82

3,93

3,69

3,84

3,84

3,83

Mat.

3,77

3,57

3,67

3,53

3,23

3,08

3,32

3,46

Port.

3,49

3,54

3,51

3,16

3,02

3,08

3,10

3,27

Ing.

3,56

3,55

3,56

3,30

2,77

2,72

2,98

3,22

CFQ

3,28

2,93

3,11

3,14

3,14

Hist

3,81

3,11

3,64

3,56

3,56

Geo

3,19

2,86

3,08

3,07

3,07

Fr.

3,73

3,61

3,54

3,64

3,64

EV

3,56

3,17

3,45

3,41

3,41

C.Naturais

3,61

3,28

3,28

3,42

3,42

3,77

3,77

3,77

TIC

A nível global, todas as disciplinas obtiveram uma média superior a três. Contudo, numa
análise por ciclo, verifica-se que a disciplina de Inglês obteve uma média inferior a três (2,98) no
terceiro ciclo, fruto do resultado no oitavo (2,77) e nono ano (2,72).
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Verifica-se ainda que, numa análise por ano, no oitavo ano, duas disciplinas obtiveram média
inferior a três: Ciências físico-Químicas (2,93) e Geografia (2,86).

Taxas sucesso por disciplina
5ºano

6ºano

2ºciclo

7º

8º

98,57

98,65

98,6

100

98,68

99,32

87,14

95,95

91,67

Ed.Musical

100

100

100

100

100

Ed. Física

100

100

100

100

100

98,39

99,53

99,72

EMRC

100

100

100

100

100

100

100

100

Mat.

92,86

78,38

85,42

82,95

80,70

72,13

79,13

81,71

Port.

94,29

93,24

93,75

79,55

80,70

77,05

79,13

85,14

Ing.

87,14

82,43

84,72

81,82

64,91

52,46

68,45

75,14

CFQ

84,09

66,67

85,25

79,61

80

Hist

94,32

78,85

96,72

90,78

90,78

Geo

77,27

66,67

77,05

74,27

74,27

Fr.

93,18

94,74

96,72

94,66

94,66

EV

94,44

86,44

100

92,40

92,40

C.Naturais

96,59

87,72

85,25

90,78

90,78

100

100

100

Ciências da Natureza
EVT
Hist.Geo

9º

TIC

3ºciclo escola

Prova

Média das classifica.

Afer.4ºano

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

Média
nacional das
classificações
------------

Prova final
6º ano

51,51%

54%

Português

Disciplina

Matemática

Médias das classificações em Exame Nacional

Prova final
9º ano

Afer. 4º
ano
Prova final
6º ano
Prova final
9º ano

Sem
alunos
auto.

Com
alunos
auto.

55,53%

53,54%

54%

-----------

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

58,8%

59%

Sem
alunos
auto.

Com
alunos
auto.

55,8%

54,95%

54%

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

Média
nacional
de nível
----------

2,77

2,86

Média de nível

Sem
alunos
auto.

Com
alunos
auto.

3

2,9

2,8

57,89%

% de
sucesso
nacional
53,9%

48,64%

56%

% de sucesso

Sem
alunos
auto.

Com
alunos
auto.

64,7%

58,9

55%

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

----------

76,3%

66,7%

3,05

3,08

73%

76%

2,82

80,4%

64%

Sem
alunos
auto.

Com
alunos
auto.

3

2,96
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Verifica-se que, no sexto ano, os resultados da avaliação externa foram inferiores aos
resultados nacionais, tanto a Matemática como a Língua Portuguesa. No nono ano, os resultados
foram melhores que os nacionais nas duas disciplinas.

A meta proposta no Projeto Educativo (“Combater o abandono escolar”) foi atingida, pois não
se verificou qualquer caso de abandono escolar nos alunos que se encontram na escolaridade
obrigatória. Contudo, no pré-escolar registou-se uma percentagem de dois por cento de anulação
de matrícula. Constata-se ainda que 0,4% pediu transferência de escola.
Nº alunos com mérito académico, com comportamento de mérito
Quadro de mérito

Ciclo

Quadro de valor

Quadro de excelência

Número

Número

de

Percentagem

alunos

de

Percentagem

alunos

1º ciclo

40

15,21%

35

13,31%

2º ciclo

43

29,05%

26

17,57%

3º ciclo

47

21,36%

18

8,18%

Para o quadro de valor foram propostos 15,21% de alunos no 1º ciclo, 29,05% no 2º ciclo e
21,36% no 3º ciclo.
Quanto ao quadro de excelência, houve 13,31% no 1ºciclo, 17,57% no segundo e 8,18% no
terceiro.
A diminuição significativa no terceiro ciclo deverá merecer uma atenção, para se
compreenderem as razões que levam a essa descida acentuada.
Sugestões: definir critérios mais objetivos para a inclusão no quadro de valor.
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Taxa de absentismo escolar

Ciclo

Número de alunos com
faltas injustificadas

1º ciclo

2ºciclo

3º ciclo

1º ano

0

2º ano

0

3º ano

0

4º ano

0

5º ano

11

6º ano

15

7º ano

22

8º ano

17

9º ano

11

Total

Percentagem de
absentismo

0

0%

26

17,57%

50

22,73%

Como se verifica pela análise da tabela, a taxa de absentismo aumenta ao longo dos ciclos
e verificou-se com frequência que os alunos têm mais do que uma falta injustificada. Não foi
possível indicar o motivo destas faltas, que pode ser variado (não justificar, justificar fora de prazo
ou falta disciplinar)
No 5º ano, numa turma registaram-se 10 alunos com faltas injustificadas. Destes, um tem 12
faltas injustificadas.
No sexto ano, um aluno tem 26 faltas injustificadas e outro 11.
No sétimo ano, não foi na turma D onde se registou maior número de faltas injustificadas
nem o maior número de faltas por aluno.
Sugestão: sempre que se verificam faltas injustificadas, deve ser indicado o motivo,
inserindo no programa alunos.
Estes dados deverão ser fornecidos pelos diretores de turma/titulares de turma à equipa de
avaliação, em grelha a elaborar para o efeito.

Fluxo escolar (número de alunos que concluiu o 9º ano dentro da idade normal)
No ano letivo 2011/2012 concluíram o nono ano com a idade normal (15 anos) 42 alunos que
representam 70% dos alunos do nono ano. Comparando com o ano letivo anterior em que essa
percentagem foi de 72% verifica-se um decréscimo de 2%.
Dos alunos que frequentavam a turma Cef dois não reuniram condições para serem admitidos a
estágio. Todos os que foram admitidos a estágio concluíram-no com sucesso.

4.1.2 - Processo ensino aprendizagem
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Valorização das aprendizagens
Aquisição de conhecimentos e competências
Todas as áreas disciplinares definem critérios específicos de avaliação tendo por base os
critérios gerais de avaliação.
Estes critérios são comunicados aos alunos e encarregados de educação no início do ano
escolar. Nos inquéritos efetuados à comunidade escolar verificou-se que 65% dos encarregados de
educação estão satisfeitos e 15% muito satisfeitos com os processos de avaliação dos alunos
considerando-os adequados e articulados com o ensino ministrado no agrupamento. No entanto
ainda há 10% que não tem opinião sobre o assunto.

Articulação entre aprendizagens
Todas as turmas desenvolvem atividades diversificadas em articulação com várias áreas
disciplinares que se encontram registadas nos PCT.

Impacto do apoio educativo
Ao longo do ano foram desenvolvidas atividades de apoio educativo em todos os anos de
escolaridade. No 1º ciclo foram disponibilizadas as horas previstas no despacho de organização do
ano letivo tendo sido acompanhados os alunos com mais dificuldades de aprendizagem inseridos
nas turmas mais problemáticas. O número de alunos apoiado variou, ao longo do ano, mediante a
evolução e as dificuldades que os alunos foram apresentando. A evolução dos alunos foi notória
apesar de não ser suficiente para 3 dos alunos apoiados transitarem de ano. Seria importante que
o apoio fosse prestado durante mais tempo.
Foram apoiados de 23,5% de alunos dos 2º, 3º e 4º anos com Medidas da Educação
Especial, Planos de Acompanhamento e Planos de Recuperação. Destes 18,94% obtiveram
sucesso.
Nos segundo e terceiro ciclos foram apoiados a totalidade dos alunos nas aulas de SEM,
SEP, e SEI como estratégia para melhorar os resultados. Para além disso houve 43 alunos
propostos para APA a português, 75 a Matemática e 3 alunos com Tutoria de forma a minorar as
dificuldades que apresentavam em várias áreas.
No final do ano verificou-se um impacto muito positivo nos alunos ainda que para alguns não foi o
suficiente para transitarem de ano.
No que se refere à opinião/satisfação no que ao apoio às aprendizagens diz respeito verifica-se
que 59% dos encarregados de educação se afirma satisfeito ou muito satisfeito, mas 20% refere
não ter opinião. No que se refere aos alunos 90% dizem estar muito satisfeitos ou satisfeitos.

Articulação e sequencialidade
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Relatório de autoavaliação

Articulação intradepartamental e interdepartamental
A efetivação da articulação intradepartamental é inferida e referida pelos coordenadores de
departamento. São salientados aspetos relativos ao debate de assuntos importantes para
orientação pedagógica e definição de estratégias pedagógicas conjuntas; elaboração de
documentos auxiliadores de orientação pedagógica do agrupamento; definição de critérios de
avaliação; conceção, produção e partilha de materiais, planificações, planos curriculares,
programas e instrumentos didáticos e de avaliação; definição e implementação de projetos
conjuntos; planificação de atividades letivas; planeamento e desenvolvimento de atividades letivas
e outras. Foi referida pelo departamento de expressões, a maior dificuldade na articulação ao nível
dos conteúdos programáticos, sugerindo uma ação de melhoria, nomeadamente a elaboração de
uma grelha uniformizada de registo de articulações e a proposta de uma reunião, no início do ano
letivo, para otimizar o objetivo de uma maior articulação.
Neste âmbito no inquérito de satisfação aplicado ao pessoal docente à questão: “Os
professores da mesma disciplina desenvolvem um trabalho cooperativo, definindo recursos e
construindo materiais didáticos” 51% dos professores referem estar muito satisfeitos; 28%
satisfeitos; 6% pouco satisfeitos e 11% referem não ter opinião.
Na questão: “Os professores do mesmo departamento definem os recursos pedagógicos e
avaliam a sua qualidade com vista à respetiva utilização nas situações de ensino/aprendizagem”
5% referem não ter opinião, 47% estão muito satisfeitos; 35% satisfeitos e 10% pouco satisfeitos.
Na questão: “O Coordenador de DC promove a adoção de metodologias de diferenciação
pedagógica, adequadas à diversidade dos alunos” 7% refere não ter opinião, 39% diz estar muito
satisfeito, 37% satisfeito e 12% pouco satisfeito.
Sendo de referir que a maioria está satisfeito ou muito satisfeito com a articulação efetuada
é importante refletir sobre a percentagem dos que referem não ter opinião sendo esta uma área da
maior importância para o desenvolvimento da ação educativa.
No que se refere à articulação interdepartamental os relatórios dos coordenadores referem
os contactos efetuados entre os diferentes coordenadores através do debate e reflexões conjuntas,
a análise e desenvolvimento de medidas de orientação pedagógica, da partilha de experiências e
da organização de atividades conjuntas.

Articulação entre escolas do agrupamento
A articulação entre escolas do agrupamento é efetuada pelos coordenadores e professores
no âmbito do planeamento das atividades e gestão curricular e no desenvolvimento e execução das
atividades e das medidas de orientação pedagógica imanadas da participação nas diferentes
estruturas do agrupamento.
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No âmbito da cooperação entre todos os elementos da comunidade educativa 89% dos
professores inquiridos afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos.

Integração dos alunos num novo ciclo de estudos
A integração dos alunos aquando da sua entrada no agrupamento é cuidadosamente
preparada através de um acolhimento efetuado pelo diretor conjuntamente com os educadores,
professores titulares e diretores de turma. Os alunos iniciam o ano escolar por fases, sendo a estes
preparada uma receção mais personalizada. Os pais também são convidados a estar presentes.
Na transição do pré-escolar para o 1º ciclo, são programadas atividades para as crianças
nomeadamente a visita à escola de referência e/ou a participação em atividades desenvolvidas
pelos professores e alunos acolhedores do 1º ciclo e coordenadora da biblioteca. Existem reuniões
de sequencialidade e transição efetuadas entre os educadores e professores titulares de turma.
Relativamente à transição para o 2º ciclo os procedimentos são idênticos ao descrito
anteriormente. No que concerne aos alunos que terminam o 3º ciclo são desenvolvidas atividades
que contribuem para a sua integração nos contextos educativos sequentes, nomeadamente através
da realização da feira de Formação efetuada na escola sede, onde estão presentes as escolas
secundárias e profissionais bem como o centro de formação da área abrangente do agrupamento.
Promovem-se ainda visitas individuais ou em grupo às escolas que os alunos possam vir a
frequentar.

Articulação entre as aprendizagens e a vida ativa
Verificou-se que todas as turmas, desde o pré-escolar ao 9º ano de escolaridade se
envolveram ativamente em atividades diversificadas e pluridisciplinares, promovendo nos alunos a
utilização e generalização das suas aprendizagens e competências na sua vida. Como exemplo
referem-se “A ciência dos + pequenos”; “Pint’Artes”; atividades no âmbito do plano nacional de
leitura “Ler + Saber +”; “1º Peddy Papper AVEF”; “Semana Internacional Internet Segura”; projeto
“Assembleia de Delegados”; frequência nos Clubes; Semana dos Afetos; Comemoração do dia do
Não Fumador; atividades desenvolvidas no âmbito do dia Mundial da Floresta; atividades
comemorativas do 25 de abril e 1º de Maio; Construção do Metro Cúbico”; Concursos: nacional de
Leitura, SuperTmatik, Rosa dos Ventos, O meu Galo é maior que o Teu, e outros; Olimpíadas e
Jornadas; Jovens promotores de Saúde; “A Semana da Alimentação”; “A Festa do Pão”; Semana
da Ciência; Parlamento dos Jovens; Feira de Formação entre outras.

Desenvolvimento das Literacias
Relativamente ao desenvolvimento das literacias, os alunos do 1º, 2º, e 3º ciclos do
agrupamento receberam formação, no início do ano letivo, desenvolvida pela biblioteca, com
conteúdos relacionados com literacia de informação, tendo sido efetuada uma sessão de formação
de utilizadores da biblioteca.
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A observação informal e a aplicação de questionário para avaliar o domínio das
competências básicas ao nível da literacia de informação, efetuadas no âmbito da biblioteca,
permitiu constatar que os alunos apresentam razoáveis competências tecnológicas, mas
apresentam dificuldades na organização/sintetização e tratamento da informação. Salienta-se a
necessidade de criar mecanismos de avaliação mais específicos a este nível. Excetuam-se os
alunos do 9º ano e os alunos do curso de Educação Formação de Adultos que no âmbito da
disciplina de Tecnologias de Informação Comunicação; e os alunos do curso de Educação
Formação de Jovens no âmbito das disciplinas científicas e técnicas desenvolveram estas
competências obtendo 100% de sucesso.
A promoção da literacia nos alunos tem-se verificado através do aumento significativo das
requisições efetuadas este ano letivo, pelos mesmos, relativamente ao empréstimo domiciliário de
livros, num total de 1915. Nos anos letivos 2009-2010 e 2010-2011 registaram-se respetivamente
1435 e 1783 requisições. Foram ainda efetuados 492 empréstimos para utilização em contexto de
sala de aula. A leitura em presença do fundo documental regista 1490 registos em leitura
recreativa, 277 pesquisa em livros, 1175 em jornais e revistas e 2000 registos PC-Internet.
O desenvolvimento das atividades letivas/formativas com recurso às TIC pelo professor(a)
foi uma prática generalizada e recorrente no contexto de sala de aula. O recurso ativo às TIC pelo
professor e alunos nas diferentes turmas foi operacionalizado através da ocupação e requisição da
sala de informática. Relativamente à requisição sala era efetuada no contexto de diferentes
disciplinas, sempre que estava disponível, mas não havendo registos formais. A ocupação ordinária
da mesma durante o ano letivo permite concluir que foi usada no contexto de diferentes disciplinas.

Avaliação
Critérios de avaliação
Todas as áreas disciplinares implementaram critérios de avaliação tendo por base as
competências a desenvolver e as metas a alcançar. No entanto, não foram definidos critérios de
avaliação tendo por base as metas curriculares. 89% dos professores afirma estar satisfeito ou
muito satisfeito no que se refere ao uso da avaliação diagnóstica e formativa de forma a poderem
alterar as estratégias, visando as adequações do processo de ensino e a melhoria das
aprendizagens. A aplicação e adequação dos critérios são revistas, periodicamente, de acordo com
a reflexão efetuada sobre os resultados obtidos pelos alunos, tanto na avaliação interna como
externa.
Dos alunos inquiridos 64% afirma-se satisfeito ou muito satisfeito no que se refere à
adequação dos critérios e instrumentos de avaliação e respetiva articulação com o ensino que é
desenvolvido na escola. Neste item 80% dos encarregados de educação considera-se satisfeito ou
muito satisfeito.
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Participação cívica dos alunos

Desenvolvimento de uma cidadania participativa
A programação desenvolvida na hora de formação cívica foi definida por anos de
escolaridade tendo por base as competências prevista no PCA. Os temas tratados vão desde a
discussão dos documentos orientadores do agrupamento à importância do desenvolvimento de
atitudes de respeito, responsabilidade, solidariedade e de saber viver em sociedade.
Os alunos (delegados e subdelegados de turma) são convocados para conselhos de turma
nas reuniões intercalares. Foram convocados para duas reuniões. Verificou-se uma presença de
67% dos alunos. De referir que houve casos em que a participação foi negativa nas duas reuniões.
Estes mesmos alunos fazem parte da assembleia de delegados que foi convocada 4 vezes durante
o ano. A média de presenças foi de 63%.

Participação nas atividades do plano anual de atividades
Os alunos participam com empenho satisfatório em todas as atividades do plano anual de
atividades. Nenhuma atividade foi cancelada por falta de interesse dos alunos. Consideram estar
satisfeitos ou muito satisfeitos com o incentivo da escola para participar nas atividades e com a
participação nas mesmas 80% dos alunos. 75% dos alunos consideram estar muito satisfeitos ou
satisfeitos com a motivação à participação na construção dos documentos orientadores da escola.

Oferta Formativa
Para além do ensino básico regular o agrupamento dispõe do ensino articulado da música,
de um curso CEF de informática e de cursos EFA básico e secundário.

Adequação da oferta formativa
A oferta formativa disponível mostrou-se adequada ao meio tendo proporcionado a
oportunidade aos alunos de desenvolverem as suas capacidades e a adultos da comunidade de
prosseguirem os seus estudos através do curso EFA Básico e Secundário.

Envolvimento do agrupamento em projetos
O agrupamento participou em diversos projetos tanto de âmbito local como regional e
nacional. Estão neste âmbito o projeto de promoção do sucesso educativo destinado aos alunos de
5 anos que frequentaram os jardins de infância, o livro andante dirigido às crianças do pré escolar e
suas famílias, o cartaz da massa das massas milanesa (concorreram duas turmas) o concurso da
fundação Ilídio Pinho (concorreram dos projetos – 1º escalão – jardim de infância de Aldreu e 2º
escalão – escola eb1 de fragoso tendo sido apoiado para desenvolvimento o 1º), projeto “A moura
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e a trave de ouro”, (concurso correntes de escritas participação e concurso conta-nos uma história
com a participação da turma do pré escolar de Aldreu) projeto “Recolha do Conto Popular” e “A
Herança da Velhinha” do concurso Ponte… A contar (turma do pré escolar de Aldreu), projeto
“brincando com as ciências” 1º ciclo, projeto mimosa - missão crescer saudável, projeto
compostagem, plano Nacional de leitura, plano da matemática, projeto testes intermédios,
SupertMatik, Pólya e desafios ALEA, promoção e educação para a saúde, Presse e Passe.

Envolvimento das famílias
Meios de comunicação com as famílias
Os critérios de avaliação foram comunicados a todos os encarregados de educação nos
primeiros dias de aulas que deles tomaram conhecimento através do caderno diário de cada área
disciplinar.
Os encarregados de educação tomaram também conhecimento do seu horário de
atendimento. No entanto, todos os diretores de turma, professores titulares de turma e educadores
atendem os encarregados de educação em horário diferente desde que se justifique e seja
previamente comunicado e acordado. Dos encarregados de educação inquiridos 95% do afirma
conhecer o respetivo horário de atendimento e 83,6% consideram estar satisfeito ou muito satisfeito
com a forma como a escola comunica com os encarregados de educação. Os diretores de turma
reúnem com os encarregados de educação no início do ano e no fim de cada período escolar.
Sempre que se justifique são convocadas reuniões com os encarregados de educação para se
tratarem de assuntos importantes para a turma. No presente ano letivo foram convocadas reuniões
extraordinárias com os encarregados de educação nas turmas do 5º C, 7ºD e CEF. Em todas as
reuniões houve uma percentagem de pais presentes superior a 50%.

Apoio à realização das tarefas escolares
Os encarregados de educação, na sua quase totalidade, afirmam apoiar os educandos nas
tarefas escolares: 98% afirmam verificar se os educandos cumprem as suas tarefas escolares e se
estudam; 92% afirmam procurar saber quando os educandos têm momentos formais de avaliação
e consideram importante que os mesmos tenham trabalhos de casa.

Atividades com pais e encarregados de educação
Foram desenvolvidas várias atividades com pais: comemoração do dia do pai e da mãe,
palestras, formação parental, havendo uma boa participação em todas elas. Não há um registo
formal da presença dos encarregados de educação nestas atividades.

Envolvimento da comunidade
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Parcerias para formação
Têm sido estabelecidas parcerias com várias entidades públicas e privadas tendo como fim
último a consecução dos objetivos do projeto educativo. Foram estabelecidos protocolos para a
realização de estágios do curso CEF (14) e para o programa PIT (5). Foram estabelecidas
parcerias com dez empresas, cinco locais (Centro Social e Paroquial de Fragoso; Cerâmica
Artística Vale do Neiva, Lda.- Fragoso; TopCar – Mário Pinheiro - Lugar da Ponte; Grupo Barmonta,
SA - Empresa de Construção Civil e Obras em Aldreu; - Ferros – Industria Artesanal, Lda.Tregosa) e cinco empresas de localidades próximas (ACARF – Associação Cultural Artística e
Recreativa de Forjães; Leopoldo Mesquita & Filhos, Lda. - Comércio Grossista - Zona Industrial
Neiva; MAFER Máquinas e Ferramentas - José Carlos Coutinho, Lda. Darque; Posto de
Assistência Social de Alvarães; e Gráfica Filomena Jesus Silva Sá – Forjães), no sentido de
permitir a efetuação de estágio em contexto real de trabalho aos 14 alunos do CEF que tiveram
condição de o executar. Para dar resposta aos alunos integrados na educação especial, que
beneficiam de Plano Individual de Trabalho – PIT, foi efetuado um protocolo com a APACI.

Colaboração com entidades
Estabeleceram-se protocolos com a Cruz Vermelha de Aldreu e Associação de pais do
jardim de infância de Fragoso para o desenvolvimento da componente de apoio à família.
O agrupamento participou nas atividades “Prova concelhia de Estrada”, feira medieval,
comemoração do dia mundial da criança, promovidas pela Câmara municipal. Houve um
intercâmbio muito intenso entre a biblioteca e biblioteca concelhia. (relatório da biblioteca)

Promoção do serviço educativo
O serviço educativo é divulgado através da página da internet, não havendo um plano
estabelecido para a sua divulgação.

Atividades de divulgação do serviço educativo
Tal como foi dito não há um plano estabelecido para a divulgação do serviço educativo do
agrupamento. Efetuou-se divulgação através da afixação de cartazes e da publicação num jornal
local.

4.1.3 - Clima educacional
Conhecimento dos documentos orientadores
Os documentos orientadores do agrupamento são dados a conhecer a todos os elementos
da comunidade educativa no início de cada ano escolar. Estão disponíveis na página da internet do
agrupamento e na reprografia para serem copiados por quem o solicitar.
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Os relatórios dos diretores de turma não referem o número de sessões de reflexão sobre os
referidos documentos efetuados no tempo da formação cívica. De referir também que a
planificação de formação cívica não refere, na maioria dos casos, de forma explicita a discussão
dos documentos orientadores do agrupamento.
Os alunos que referem não ter opinião sobre os documentos são 18%. Os que se afirmam
satisfeitos ou muito satisfeitos são 66%. Já no que se refere à utilidade destes documentos só 29%
por cento se situam no intervalo muito satisfeito/satisfeito e 34% não tem opinião. Daqui se pode
concluir que é necessário uma maior e melhor reflexão com os alunos sobre estes documentos.

Comportamento em sala de aula
O comportamento em sala de aula foi considerado satisfatório na maioria das turmas.
Análise do Comportamento
Relativamente ao comportamento no terceiro período, verifica-se o seguinte:
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De referir que as turmas 5º A, 5ºB, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 7ºA, 7ºC, 7ºD, 7ºE, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 9ºA, 9ºB e 9ºC,
mantiveram durante o ano a mesma menção relativa ao comportamento.
As turmas 5ºB, 6ºA e CEF melhoraram o comportamento.
A turma 7ºB piorou o comportamento.
Quando inquiridos se “as regras e a disciplina fomentam um bom clima escolar” 74% dos
alunos afirmam-se satisfeitos ou muito satisfeitos. A mesma questão colocada aos encarregados
de educação obtém 81% de respostas no intervalo satisfeito ou muito satisfeito. No que diz respeito
ao pessoal docente 88% dos professores consideram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com
existência de regras e disciplina da escola. 52% dos pais têm opinião de que o comportamento dos
alunos é bom.

Adoção de um código de conduta
No agrupamento existe um código de conduta que foi elaborado com a participação dos
alunos. No entanto, não se depreende dos vários registos consultados a sua discussão de forma
consistente nas diferentes turmas. Se essa discussão é feita não transparece nos PCT.
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Indisciplina grave
Não existe no agrupamento registo de casos muito graves de indisciplina. No entanto,
verificaram-se alguns casos de indisciplina que foram tratados através do NAC.
Da análise das ocorrências e participações chegadas ao NAC registaram-se 55 (23 efetuadas
pelos alunos; 13 pelos professores; e 6 pelos assistentes operacionais). Na análise de conteúdo
das

participações

dos

professores

lideram

os

comportamentos

disruptivos

e

a

desobediência/desafio. Quanto aos agentes operacionais o conteúdo remete para a adoção de
comportamentos pelos alunos que põe em risco a sua saúde. Relativamente ao conteúdo das
participações dos alunos destacam-se por ordem decrescente as ofensas verbais/insultos e a
agressão física. Foram adotadas medidas educativas e corretivas promotoras do desenvolvimento
sócio moral e relacional dos alunos constantes no código de conduta.

Ambiente relacional
Relações interpessoais
O ambiente relacional entre os diferentes elementos da comunidade educativa é
considerado bom. Verifica-se que 87% dos encarregados de educação e alunos estão
satisfeitos/muito satisfeitos com a relação existente entre professores e alunos. No que se refere à
relação existente entre professores e encarregados de educação 90% dos encarregados de
educação afirma estar satisfeito ou muito satisfeito.
No que se refere ao pessoal docente e não docente 89% e 85% respetivamente consideram
estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o clima relacional existente.

4.2- Organização e gestão
4.2.1- Eficiência dos serviços
Serviços administrativos
No que diz respeito aos serviços administrativos é opinião geral da comunidade educativa
que o seu funcionamento é eficaz. Nos inquéritos efetuados 74% dos encarregados de educação e
72% do pessoal docente afirma estar satisfeito ou muito satisfeito com a atuação dos serviços
administrativos

Satisfação dos utilizadores
Os serviços prestados merecem da comunidade educativa uma avaliação positiva dado que
a maioria refere estar satisfeita ou muito satisfeita com os diferentes serviços prestados no
agrupamento. O serviço que é avaliado menos positivamente é o refeitório com 69% dos
encarregados de educação e 58% dos alunos a dizerem-se satisfeitos ou muito satisfeitos.
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4.2.2- Recursos Humanos
Liderança e decisões
Competência de decisão/liderança
No que diz respeito à liderança tanto de topo como intermédia pode considerar-se que
existe uma liderança empenhada, acessível, que orienta de forma democrática e promove o
desenvolvimento e a consecução dos objetivos e das metas do projeto educativo. Este facto é
confirmado pelas respostas aos questionários.
As questões “tenho confiança na escola” e “a organização e funcionamento da escola são
bons” mereceram de 83% e 81% dos encarregados de educação a menção de muito
satisfeito/satisfeito. No que ao pessoal docente diz respeito, e relativamente à atuação democrática
da direção, 91% dos inquiridos refere estar muito satisfeito ou satisfeito. Na questão “A Direção é
acessível e responde às pessoas em tempo útil” 81% dos inquiridos afirmam estar satisfeito ou
muito satisfeito.
O pessoal não docente também apresenta índices de satisfação elevados no que se refere
à atuação das lideranças, uma percentagem superior a 85% em quase todas as alíneas.
No que se refere aos alunos apresenta-se o gráfico síntese das respostas recolhidas,
verificando-se que em todas as alíneas a maioria dos inquiridos se afirma satisfeito ou muito
satisfeito.

No que se refere às lideranças intermédias (coordenadores de departamento, diretores de
turma a perceção da comunidade educativa é de que desenvolvem um trabalho maioritariamente
satisfatório ou muito satisfatório.
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Participação nos processos de decisão
Relativamente à participação nos processos de decisão verifica-se que o índice de
satisfação do pessoal docente está na ordem dos 70%. O pessoal não docente à questão “Nesta
escola os funcionários propõem alterações, inovações, …” afirma-se maioritariamente satisfeito ou
muito satisfeito (80%). De referir que tanto a coordenadora técnica como o chefe dos assistentes
operacionais apresentam, regularmente, propostas de melhoria para os respetivos serviços. No
entanto, não há registo formal dessas propostas, pelo que não é possível quantificá-las.
Os grupos de trabalho/equipas são constituídos na sua maioria por pessoal docente
havendo uma grande dificuldade em que outros elementos, nomeadamente encarregados de
educação, participem nas mesmas. Verifica-se, por exemplo, que os encarregados de educação
representantes das turmas quando convocados para participarem nos conselhos de turma só o
fizeram em 55% das situações, havendo casos em que faltaram às duas reuniões para que foram
convocados.

Formação e reforço de competências
Formação do pessoal docente e não docente
Da análise efetuada, constata-se que as ações de formação propostas, no plano de
formação, pelos docentes dos diferentes departamentos/serviços, se mostrou inexequível. Das 48
ações propostas apenas se realizou uma. O Centro de Formação de Barcelos e Esposende não se
apresentou como entidade promotora e executante de formação, não tendo disponibilizado ações
em função das necessidades de formação dos docentes. Mostrou-se no entanto, sempre muito
colaborante aquando da apresentação de propostas pelo nosso agrupamento para creditação de
formadores e ações de formação (foram efetuadas, este ano duas, ações propostas pelo nosso
agrupamento e creditadas pelo Centro de Formação e creditado mais um formador pelo Conselho
Científico).
Concluiu-se que foi proposto um número significativo de ações, mas não foram mobilizados os
esforços necessários pelos proponentes ou departamentos respetivos para que se efetivassem,
sendo um aspeto a melhorar (haverá necessidade de se formar um grupo de trabalho organizador
composto por elementos de vários departamentos/serviços).
Não obstante ao não terem sido diretamente propostas em departamento foram realizadas
diferentes ações de formação na nossa escola, tendo sido 2 ações propostas à acreditação ao
Centro de Formação de Barcelos e Esposende e definidas, nomeadamente “A Educação Sexual
em Meio Escolar-Metodologias de Abordagem e Intervenção”, tendo sido frequentada por 25
docentes do agrupamento; e a ação “Projeto de Formação para o Novo Programa de Português do
Ensino Básico I” próxima da ação proposta em departamento tendo sido frequentada por 6
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docentes. Foram ainda promovidas e realizadas no nosso agrupamento as ações “O ensino préescolar e o 1º ciclo e a produção de um filme” e a ação “Do Barro Nasce a Obra”, integrando
docentes internos e externos.
Os docentes procuraram a sua formação de forma mais individualizada em áreas do seu
interesse recorrendo de uma forma geral a instituições externas diversificadas. Assim dos 81
docentes do agrupamento efetuaram formação 58% (38 frequentaram ações creditadas e 9 não
creditadas) tendo 42% (34 docentes - 6 do departamento CEN; 9 das Expressões; 3 das Línguas, 2
do pré-escolar e 14 do 1º ciclo) não frequentando qualquer formação).
Pessoal não docente
Dos 39 elementos do pessoal não docente, 23 realizaram ações de formação (3 creditada e 20
não creditada). Assim 59% (23 elementos) efetuou formação e 41% (16 elementos) não efetuaram
qualquer tipo de formação.

Organização e distribuição do serviço
Participação e critérios de distribuição do serviço
Os critérios para a distribuição do serviço estão definidos nos documentos orientadores do
agrupamento. Na questão “A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica,
considera que a adequação dos critérios de distribuição do serviço docente, relativamente ao perfil
da turma e dos professores, é um processo determinante do sucesso educativo do Agrupamento.”
78% dos docentes inquiridos afirma estar satisfeito ou muito satisfeito. Neste item é de referir que
19% não respondem ou não têm opinião o que deve merecer alguma discussão e reflexão.
No que se refere ao pessoal não docente, na questão “Nesta escola, na atribuição do
trabalho, tem-se em conta as necessidades específicas da tarefa.” 83% dos inquiridos afirma estar
satisfeito ou muito satisfeito, havendo 11% que não responde ou não tem opinião. De referir que o
pessoal não docente foi avaliado tal como prevê a legislação (SIADAP) tendo obtido ----classificações de nível elevado no âmbito da avaliação de competências.
A mobilidade interna dos assistentes operacionais e técnicos existe, acontecendo, por
norma, no início do ano ou, caso se justifique, por necessidade do serviço, a qualquer altura do
ano.

Motivação
Pessoal docente e não docente
O pessoal docente e não docente apresenta níveis de motivação elevados afirmando-se
satisfeitos ou muito satisfeitos numa percentagem média acima de 60%.
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4.2.3 - Recursos materiais
Recursos financeiros
Reforço e gestão do orçamento
No que se refere ao orçamento o agrupamento dispões das verbas provenientes do
orçamento de estado, das comparticipações da câmara municipal para o funcionamento das EB1 e
Jardins de infância e das verbas que o agrupamento consegue gerar. (privativo)
As linhas gerais para o orçamento são definidas e aprovadas em conselho geral sendo a
sua execução definida em conselho administrativo.
A ação social escolar é essencial no apoio dado a um grande número de alunos, dado que o
meio socioeconómico é médio baixo. De referir que foram apoiados, neste âmbito 174 alunos com
o escalão A, 233 com o escalão B e 14 com reforço alimentar (manhã e/ou tarde). Acresce ainda
que todos os alunos do 2º e 3º ciclos podiam beber de forma gratuita, um copo de leite durante o
dia.

Espaço
Conforto e manutenção dos espaços
Os espaços interiores e exteriores de todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento
possuem condições razoáveis para os fins a que se destinam. De referir que continua a existir a
falta de um pavilhão gimnodesportivo na escola sede o que limita, em larga escala, o
desenvolvimento do programa de educação física. A comunidade educativa considera ser este um
dos aspetos mais limitativos do bom desempenho do agrupamento.
Nos inquéritos efetuados verifica-se que 60% dos encarregados de educação estão
satisfeitos ou muito satisfeitos com as instalações da escola sendo que 19% estão pouco
satisfeitos. No que se refere ao pessoal docente 90% afirma-se satisfeito ou muito satisfeito. O
pessoal não docente também se afirma maioritariamente satisfeito ou muito satisfeito (91%).
Relativamente aos alunos pode deduzir-se, pela análise do gráfico seguinte, que se encontram
maioritariamente satisfeitos com as condições existentes no agrupamento.
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Equipamentos
Recursos didáticos
Relativamente aos recursos didáticos há um grande esforço no sentido de dotar o
agrupamento com os recursos necessários para o desenvolvimento eficaz do processo ensino
aprendizagem. Tem havido um investimento razoável no acervo da biblioteca, na aquisição de
jogos matemáticos e outros materiais que os coordenadores consideram importantes para o
desenvolvimento das capacidades dos alunos. A percentagem do pessoal docente que se
considera satisfeito ou muito satisfeito com os recursos didáticos existentes é de 72%.

Segurança dos equipamentos
Os equipamentos existentes cumprem as normas de segurança e são vistoriados por
agentes especializados. Os relatórios elaborados pelos são analisados e as situações anómalas
corrigidas.

Recursos informativos
Sistema de comunicação interna e com as famílias
A forma como circula a comunicação tem sido apontada como um aspeto a melhorar. Na
comunicação com os professores tem sido privilegiado o email. A lista de endereços eletrónicos é
atualizada periodicamente a fim de evitar falhas de comunicação. Com as famílias usa-se
prioritariamente a comunicação escrita via caderneta do aluno e/ou correio e o telefone.
A perceção que a comunidade tem no que se refere a este assunto é muito satisfatória dado
que, nas questões relacionadas com a circulação da informação, 86% do pessoal docente e 83%
do pessoal não docente afirma estar satisfeito ou muito satisfeito. A percentagem dos
encarregados de educação que se afirma muito satisfeita ou satisfeita neste item é de 83%.
A página da internet do agrupamento é, também, um meio de divulgação e circulação de
informação.

Recursos informáticos
No que se refere aos recursos informáticos deve distinguir-se a escola sede e os restantes
estabelecimentos do agrupamento. Na escola sede os recursos existentes são razoáveis e há uma
utilização relativamente eficaz dos mesmos. No que se refere aos restantes estabelecimentos os
recursos ainda são muito exíguos. As escolas EB1 estão ligadas à internet e têm em média 1
computador por sala sendo bastante antigo. Os jardins-de-infância de Aldreu e Fragoso ainda não
têm ligação à internet.
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No que se refere a este tipo de recursos a perceção da comunidade educativa é positiva. A
percentagem dos alunos inquiridos que revela estar satisfeito ou muito satisfeito com os recursos
existentes é de 80%.

Segurança
Plano de segurança
O plano de segurança é do conhecimento geral e, anualmente, é feito um simulacro de
evacuação do edifício da escola sede para testar o conhecimento do mesmo e o cumprimento das
regras definidas.
A comunidade educativa tem uma perceção positiva no que às condições de segurança diz
respeito. A percentagem média dos elementos da comunidade educativa que afirma estar satisfeito
ou muito satisfeito com as condições de segurança da escola é de 81%. O grupo que apresenta
uma percentagem mais baixa neste item é o dos encarregados de educação (71%). A percentagem
de encarregados pouco satisfeitos atinge nesta área os 24%.

4.3- Autoavaliação e melhoria

4.3.1- Implementação da autoavaliação
Autoavaliação
Envolvimento da comunidade educativa
A comunidade educativa foi informada do processo de autoavaliação do agrupamento
através de reuniões (departamento, pessoal não docente, encarregados de educação e assembleia
de delegados). A participação nos inquéritos de satisfação foi elevada. No que se refere aos
encarregados de educação foram entregues inquéritos a 30% dos encarregados de educação.
Destes 85% devolveram os inquéritos preenchidos. Os inquéritos foram aplicados a uma amostra
de 30% dos alunos. Foram devolvidos 99%. A amostra do pessoal não docente e pessoal docente
era de 100% tendo devolvido os inquéritos 92% dos inquiridos. Considera-se que houve uma
adesão muito satisfatória à aplicação dos inquéritos.

Elaboração e aplicação do modelo de autoavaliação e eficácia do modelo de
autoavaliação da escola
O modelo de autoavaliação aplicado tem por base o modelo CAF e o modelo utilizado pela
IGE na avaliação externa das escolas. Foi apresentado e aprovado pelo conselho pedagógico e
conselho geral.
Considera-se que é eficaz apesar dos constrangimentos existentes: falta de formação e/ou
assessoria externa, falta de tempo destinado a este trabalho nos horários dos elementos da equipa.
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4.3.2 - Eficácia do plano de melhoria
Auto regulação e melhoria
Plano de melhoria
O plano de melhoria aprovado em 1 fevereiro de 2012 foi avaliado no final do ano tendo sido
reformulado em função dos resultados alcançados e dos resultados da avaliação externa. Deu
lugar a um novo plano de melhoria com um horizonte temporal de 3 anos.
Das ações propostas no plano foi executada, avaliada e finalizada a ação nº 1. As restantes
ações, dado que tinham objetivos/metas que só poderiam ser alcançados num horizonte temporal
mais alargado, foram postas em execução, avaliadas (em reunião de departamento – registado em
ata) e reformuladas a fim de se integrarem no novo plano de melhoria.

5- Conclusão
O processo de autoavaliação do agrupamento permitiu constatar que:
A equipa de autoavaliação teve uma visão concreta e precisa do modo de funcionamento do
agrupamento e dos seus resultados, com a identificação de evidências concretas e objetivas,
conseguindo analisar e registar as práticas de gestão do agrupamento nas diferentes áreas;
A elevada taxa de adesão aos questionários indicia o envolvimento da comunidade escolar neste
processo de autoavaliação.
A comunidade educativa tem, no geral, uma opinião muito positiva acerca do Agrupamento.
A questão que merece pontuação mais baixa no que se refere aos alunos do 2º e 3º ciclo é a
referente ao serviço da cantina (3,39). No que se refere aos encarregados de educação é a
questão relativa à satisfação com as instalações. O aspeto mais referido como necessário para
melhorar o funcionamento do agrupamento é a construção do pavilhão.
No que se refere ao pessoal não docente o aspeto mais negativo é o que se refere à participação
na negociação e tomada de decisão sobre os parâmetros de avaliação, resultados e competências
(3,59)
É necessária uma maior monitorização e avaliação das iniciativas planeadas e implementadas;
É necessário melhorar a monitorização dos processos (sistematizar e registar as ações
desenvolvidas, os resultados obtidos, os ajustes efetuados, os pontos fortes e os aspetos a
melhorar ou a desenvolver);
É necessário definir e cumprir com maior rigor os prazos de execução do projeto de autoavaliação.
A equipa de autoavaliação identificou aspetos a melhorar que deverão merecer a devida reflexão
da comunidade educativa sendo necessário, posteriormente, proceder a reajustamentos em
algumas áreas e procedimentos.
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Grelha Resumo dos resultados da autoavaliação
Critérios e subcritérios

Pontuação atribuída
pela equipa de
autoavaliação

Pontuação atribuída
pelo pessoal docente

Pontuação atribuída
pelo pessoal não
docente

Pontuação atribuída
pelos alunos

81,4
=
4,07

4,45

3,97

4,35

80
=
4

4,50

4,29

4,14

80,7
=
4,03

4,46

4,31

Pontuação atribuída
pelos encarregados
de educação

Média do critério

Liderança
1.1

1.2
1.3
1.4

Desenvolvem e facilitam a
consecução do Projeto Educativo do
Agrupamento;
Promovem os valores necessários
para o sucesso a longo prazo;
Implementam ações e estimulam
comportamentos apropriados;
Estão diretamente empenhados em
assegurar a organização e gestão.

4,21

Planeamento e Estratégia
2.1

2.2
2.3

Uma estratégia claramente centrada
nas expectativas dos alunos e dos
diferentes sectores da comunidade
educativa;
Estratégias efetivamente
operacionais a diferentes níveis;
Atividades relevantes inscritas no
Plano Anual de Atividades

3,95

4,176

Gestão de Pessoas
3.1

3.2

3.3

O diretor do agrupamento planeia,
gere e melhora os recursos humanos,
em sintonia com o planeamento
estratégico
O diretor, o Conselho Pedagógico e
as estruturas de gestão intermédia do
agrupamento identificam,
desenvolvem e usam as
competências das pessoas em
articulação com os objetivos e metas
estabelecidas, individuais e de grupo
Os órgãos de administração e gestão

4, 266
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do
agrupamento
envolvem
as
pessoas através do diálogo e da
delegação de responsabilidades

Parcerias e Recursos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

O agrupamento
promove e
implementa relações de parceria
O agrupamento desenvolve e
implementa
parcerias
com
a
comunidade educativa
O agrupamento planeia e gere a
informação e o conhecimento
O Conselho Administrativo gere os
recursos financeiros
O agrupamento gere a tecnologia de
forma integrada e ao serviço do
ensino
O agrupamento planeia e gere os
recursos materiais

80,1
=
4

4,40

4,20

81,4
=
4,07

4,45

4,26

80,4
=

4,30

Gestão de processos
5.1
5.2
5.3
5.4

O agrupamento identifica e concebe
os seus processos-chave
O agrupamento identifica e concebe
os seus processos de suporte
O agrupamento gere e melhora os
seus processos-chave
O agrupamento gere e melhora os
seus processos de suporte

Resultados orientados
para a comunidade
6.1
6.2

Resultados da satisfação da
comunidade educativa
Indicadores
da
satisfação

da

4,28

4,06

4,165
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comunidade educativa

4,02

Resultados Relativos às
Pessoas
7.1
7.2

Resultados
da
satisfação
das
pessoas e medição da satisfação
Indicadores dos resultados relativos
às pessoas

8

Impacto na Sociedade

8.1

Resultados do agrupamento junto da
comunidade e desempenho social

9

Resultados de
Desempenho-Chave

9.1

Os resultados alcançados pelo
Agrupamento face aos objetivos
delineados no Projeto Educativo e
aos recursos utilizados

Média

81,4
=
4,07

4,53

85,1
=
4,25

4,54

79
=
3,95

4,49

81,5
=
4,051

4,448

4,39

4,33

4,35

4,38

4,22

4,24

4,28

4,005

4,24
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Grelha final de auto avaliação
MEIOS
Liderança
Liderança de topo
Órgãos de Gestão:
- Conselho Geral
- Direção
- Conselho
Pedagógico
Liderança intermédia
- Coord.
Departamentos
- Conselhos de
Turma
- Conselho Diretores
de Turma / de Ano /
Ciclo
Administração:
- Chefe dos Serviços
A.
- Coordenador dos
Assistentes
Operacionais

RESULTADOS
Gestão das
Pessoas
- Docentes
- Assistentes
Técnicos
- Assistentes
Operacionais

Planeamento e
Estratégia
- Projeto Educativo
do Agrupamento
- Projeto Curricular
do Agrupamento
- Plano A. de
Atividades do
Agrupamento
- Projetos
Curriculares
de Grupo/Turma Regulamento
Interno do
Agrupamento

Parcerias e
Recursos
-Recursos
financeiros
- Apoios
socioeducativos
- Recursos físicos
- Parcerias

Gestão dos
Processos e
de
Mudança
(Pedagógicos e
de
Administração
e
Gestão)
EnsinoAprendizagem
- Informação
- Comunicação
- Avaliação dos
alunos
- Apoios
Educativos

Resultados

Relativos
às Pessoas
- Comunicação
-Relacionamento
interpessoal
-Clima e ambiente
educativos

Resultados
orientados
para os
cidadãos/clientes
- Medidas de
perceção sobre o
ensino e a
aprendizagem
- Medidas de
perceção sobre a
imagem global do
funcionamento do
Agrupamento
Indicadores de
Desempenho /
Resultados
Escolares
- Taxa de sucesso
Qualidade do
sucesso

Resultados do
Desempenho
Chave
Resultados Globais
de Desempenho do
Agrupamento /
Grau de Execução
do
Planeamento
- Efeitos Financeiros
- Indicadores Chave
de
Desempenho
-Medidas dos
resultados
escolares
- Taxas de
Transição
-Qualidade do
Sucesso
- Indicadores de
Valor
Acrescentado
- Fluxos Escolares
Resultados que
refletem a execução
do Projeto
Educativo
/ Plano Anual de
Atividades
- Avaliação
- Inovação
- Melhorias

Impacto na
Sociedade
-Interação com a
comunidade
educativa
-Participação
-Imagem
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Sistema de Pontuação CRITÉRIOS DE MEIOS
0-10 – Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão (não há ações
planeadas )
11-30 - Iniciativa planeada
31-50 - Iniciativa devidamente planeada e implementada
51-70– Iniciativa planeada, implementada e avaliada
71-90– Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de ações de
benchmarking (comparação de planeado com o alcançado) e ajustada em conformidade
91-100– Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de ações de
benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização

Sistema de Pontuação CRITÉRIOS DE RESULTADOS
0-10 – Não há resultados avaliados
11-30 – Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou negativa
(retrocesso)
31-50 – Os resultados demonstram um progresso modesto (estabilidade)
51-70– Os resultados demonstram um progresso substancial (melhoria)
71-90– São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados obtidos
dentro da organização (benchmarking interno – comparação com resultados internos) (melhoria)
91-100– São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados obtidos
dentro da organização e com os resultados obtidos por outras organizações (benchmarking externo –
comparação com os resultados alcançados por outros agrupamentos ) (excelência)
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Critério I – Liderança
A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança da organização (liderança de topo (C. G., Direção, C.
P., C. A., Coordenador de departamento) faz para dar uma orientação à organização desenvolvendo e
comunicando a visão, missão e valores.

ComComo os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas
SUB CRITÉRIOS
1.1.
Desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo do Agrupamento;
1.2.
1.3.
1.4.

Promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;
Implementam ações e estimulam comportamentos apropriados;
Estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão.
EXEMPLOS DE
INICIATIVAS/EVIDÊNCIAS

INDICADORES
A direção atua como modelo de suporte à
criação de uma cultura de agrupamento.
O Conselho Geral acompanha
desenvolvimento do projeto educativo.

o

O coordenador de cada departamento
promove a participação dos professores
com vista ao sucesso do agrupamento.
A direção promove a elaboração de
relatórios periódicos de execução dos
instrumentos de gestão (PEE, PAAA,
PCT) facilitando a colaboração das
pessoas envolvidas.
A direção incentiva mecanismos de
monitorização do desempenho escolar
como suporte à tomada de decisões.
O conselho pedagógico mobiliza todas as
estruturas de orientação educativa para a
promoção do sucesso escolar.
São estabelecidos os valores e
códigos de conduta do agrupamento.

os

Comunicam a visão, missão, valores e
objetivos estratégicos e operacionais a
todos os colaboradores do agrupamento
bem como às outras partes interessadas.

No projeto educativo está claramente formulado
o que a escola pretende ser num futuro próximo.
Existem atas das reuniões de todos os órgãos.
A Direção atua de forma democrática.
A Direção fomenta, com a sua atuação, um
ambiente de confiança e de solidariedade.
O CP atende e tem em conta as opiniões da
comunidade escolar.
No regulamento interno existe um referencial de
valores e de normas de conduta.
O plano anual de atividades e o projeto
curricular concretizam o projeto educativo.
Os órgãos de gestão e administração
envolveram todos (famílias, docentes, e restante
comunidade) na construção e/ou revisão do
projeto educativo
O coordenador DC, em articulação com os
delegados de área disciplinar que integram o
departamento, coordena a gestão dos
programas.
A comunidade educativa é incentivada a
participar na concretização do PE através da
participação em reuniões.
Os documentos de referência da escola são
revistos em função de novos contextos tanto
internos como externos (resultados, legislação)
A divulgação dos documentos de referência do
agrupamento (projeto educativo e outros
regulamentos) é feita pelos órgãos de gestão e
administração, que explicam estes documentos
à comunidade educativa.
O
coordenador
de
DC
transmite,
atempadamente, as informações pertinentes ao
respetivo DC.
Foram definidas metas e objetivos para todas as
áreas disciplinares que são desagregados por

ÁREAS A MELHORAR
É importante melhorar a qualidade
dos relatórios apresentados. Devem
obedecer a critérios mais precisos e
uniformizados, integrando
conteúdos relevantes para análise.
Pretende-se que sejam mais
avaliativos e menos descritivos.
Os valores e códigos de conduta do
agrupamento necessitam ser mais
conhecidos e debatidos.
Melhorar a divulgação dos
documentos orientadores:
- página da escola;
- criar pasta com documentos na
sala DT/Secretaria
É necessário melhorar a forma de
promover o agrupamento e os
resultados alcançados.
Os objetivos/metas do agrupamento
precisam ser mais concretos para
serem mensuráveis.
Constituir equipas que integrem
vários elementos da comunidade
educativa para elaborar,
acompanhar e avaliar o PEE
O CG deve criar uma Equipa
Permanente de Acompanhamento
Efetivo da elaboração e execução
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Definem as funções, responsabilidades e
autonomias para cada nível de gestão.
Estabelecem, num processo participado
pelas pessoas, objetivos mensuráveis
para todos os níveis de gestão.
Implementam um sistema de informação
para a gestão.
As chefias do pessoal não docente em
conjunto com o respetivo pessoal
analisam o resultado do seu trabalho e
definem medidas no sentido de lhe
introduzir melhorias.
Implementam um sistema de informação
para a gestão.
Mantêm contactos regulares e pró ativos
com o nível político da educação.
Desenvolvem parcerias e redes com as
partes interessadas relevantes.
Procuram o reconhecimento público do
agrupamento.

ciclo, por ano e por turma.
O coordenador de DC, em articulação com os
professores do departamento, define os
objetivos e critérios de avaliação, por ano e
ciclo.
Os documentos orientadores do agrupamento
têm
um
definido
um
conjunto
de
normas/Competências de cada órgão.
Cada órgão colegial definiu o seu regimento
interno.
Existe um sistema de informação que permite
aos órgãos de gestão aceder à informação
atualizada dos indicadores de sucesso escolar,
área financeira, gestão de pessoas, etc.
(programa alunos, Sase, G.P.V)
O diretor participa nas reuniões para as quais é
convocado ou delega competências para o
efeito.
A direção, no desenvolvimento da sua atividade,
promove contactos formais e informais com a
autarquia no sentido de resolver os problemas
do agrupamento (reuniões na Câmara, reuniões
com os presidentes de junta, reuniões na
DREN.)
O agrupamento estabelece protocolos de
cooperação com Centros Sociais, Centro de
saúde, Cruz Vermelha.
O Agrupamento reconhece as Associações de
Pais existentes e facilita o desenvolvimento da
sua ação.

dos documentos mais importantes
para o Agrupamento (PE, RI)
Melhorar a forma de circular a
informação interna (Exp: Tornar
mais visíveis e uniformes as
decisões do CP)
Envolvimento mais ativo e
consistente dos EE e alunos na
elaboração de documentos do
Agrupamento.
Atualização, atratividade e
alargamento de meios de
informação divulgando as
atividades desenvolvidas projetando
a escola na comunidade mais
alargada

Evidências
Reuniões de abertura do ano letivo; Ceia de
Natal do pessoal docente e não docente;
Exposições de trabalhos dos alunos; Divulgação
de atividades através do site da Escola e em
reuniões; Projetos; Ações de formação, Atas do
Conselho Geral, Atas do Conselho Pedagógico;
atas de reuniões de departamento e de
disciplina, relatórios dos coordenadores de
departamento, PCTs atualizados ao longo do
ano; relatórios trimestrais do (In)Sucesso, por
turma e ciclo, elaborados pelas coordenadoras
dos DT; atas das reuniões plenárias do DT com
os EEs; protocolos com instituições; Reuniões
entre as chefias e o PND, diversas formas de
comunicação entre estes de forma a divulgarem
a informação.

Pontuação do critério e justificação

81,4

A pontuação justifica-se pelos progressos feitos nesta área ao longo dos últimos anos, a análise e reflexão
feitas com os consequentes ajustes. Há uma liderança forte, com objetivos claros, plasmados no PE e
documentos orientadores.
As diferentes iniciativas são planeadas, implementadas, avaliadas e na generalidade são ajustadas em função
dos resultados. No geral, os resultados são muito satisfatórios
Existe um planeamento pela liderança de topo, suportado e mobilizando nas lideranças intermédias
otimizando-as. Requer, no entanto, ainda de envolvimento mais ativo e abrangente de toda a comunidade.

Critério 2 – Planeamento e Estratégia
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Como o Agrupamento implementa o Projeto Educativo através de:
SUB CRITÉRIOS
2.1. Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da
comunidade educativa;
2.2.
Estratégias efetivamente operacionais
a diferentes
níveis;
ÁREAS A MELHORAR
INDICADORES
EXEMPLOS DE
INICIATIVAS/EVIDÊNCIAS
2.3. Atividades relevantes inscritas no Plano Anual de Atividades
O PE contempla as prioridades
definidas, após identificação e
análise,
dos
problemas
detetados.
A
direção
ausculta
as
necessidades e expectativas dos
professores.
A direção promove incentivos
para o desenvolvimento de
projetos inovadores.
A direção comunica de forma
clara os seus critérios de gestão
e as orientações quanto aos
procedimentos e tarefas.
A direção envolve as partes
interessadas no processo de
definição, revisão e atualização
do planeamento e estratégia e
dão
prioridade
às
suas
expectativas e necessidades.
Os pontos fortes e fracos internos
são analisados, assim como, os
riscos e oportunidades.
O planeamento e a estratégia são
implementados
através
da
negociação, do consenso interno
e da fixação de prioridades,
estabelecendo um calendário e
uma estrutura organizacional
adequada.
É feito um acompanhamento
eficaz do cumprimento dos
objetivos
estabelecidos
nos
planos e processos operacionais.

A direção promove a elaboração do diagnóstico sócio
cultural da área do agrupamento.
O PEE foi elaborado com base num diagnóstico do
desempenho do agrupamento.
A avaliação final de cada PAA envolve todos os
intervenientes, servindo de regulação para o PAA
seguinte.
A Escola ausculta a comunidade educativa para
conhecer a sua perceção relativamente ao desempenho
do Agrupamento e dos serviços que presta à
comunidade.
A Direção, em articulação com o CP, apoia e divulga
iniciativas de índole formativa e cultural.
A direção envolve as estruturas intermédias na definição
do calendário do plano de atividades do agrupamento.
A direção, CG e CP verificam se os objetivos
pedagógicos estabelecidos no plano anual de atividades
estão a ser cumpridos.
A direção entrega, trimestralmente, ao conselho geral um
relatório das atividades realizadas.
Evidências
Atas de C. G., Pedagógico, Departamento e de Grupo
disciplinar, reuniões de DT.,
A avaliação do PND é feita através da monitorização do
seu desempenho. Atas e folhas de presenças no CG,
Reuniões gerais dos funcionários. Atas de reuniões do
PND

Pontuação do critério e justificação

Tornar mensuráveis a maioria dos
objetivos do projeto educativo.
O envolvimento dos alunos e
encarregados de educação na
revisão dos documentos
orientadores do agrupamento.
O cumprimento rigoroso dos
calendários estabelecidos.
Maior envolvimento de todas as
partes interessadas na definição de
estratégias e na avaliação do PAA.
O PAA deve incluir todas as
atividades propostas
Os relatórios dos D.C devem tornar
visíveis, todas as atividades
desenvolvidas no âmbito dos DC ou
AD.
Elaboração e envio de relatórios
pelos DC para a Equipa do PAAA,
da avaliação e consecução de
atividades realizadas pelo respetivo
DC.
Comunicação intra núcleo de
liderança e articulação numa ação
conjugada entre os diferentes
elementos.

80

Verificam-se progressos consideráveis nesta área. Há uma análise constante do planeamento efetuado e dos
resultados alcançados com o ajuste considerado necessário para melhorar a atuação do agrupamento.
A estratégia educativa está centrada nos alunos e é operacional; as atividades relevantes constam do PAA
O Agrupamento planeia e tem uma estratégia com objetivos bem definidos em função das expectativas dos
alunos e da comunidade educativa, havendo ajustamento nas ações para melhoria da qualidade do ambiente
de aprendizagem e da comunidade educativa. Nem sempre os resultados da avaliação das ações
desenvolvidas por diferentes estruturas são integrados de forma célere e eficiente nas novas práticas

Critério 3 – Gestão de Pessoas
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Como o Agrupamento gere os seus recursos humanos:
- Desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente;
- Promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual;
- De acordo com os pressupostos do Projeto Educativo.
SUB CRITÉRIOS
3.1. O diretor do agrupamento planeia, gere e melhora os recursos humanos, em sintonia com o
planeamento estratégico
3.2. O diretor, o Conselho Pedagógico e as estruturas de gestão intermédia do agrupamento identificam,
desenvolvem e usam as competências das pessoas em articulação com os objetivos e metas estabelecidas,
individuais e de grupo
3.3. Os órgãos de administração e gestão do agrupamento envolvem as pessoas através do diálogo e da
delegação de responsabilidades
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INDICADORES

EXEMPLOS DE INICIATIVAS

ÁREAS A MELHORAR

A direção e os órgãos de gestão
pedagógica definem indicadores que
permitem
medir
anualmente
o
desempenho do agrupamento e a sua
evolução.

Estão definidas metas por área disciplinar.
O diretor afeta docentes às áreas curriculares tendo
em consideração os objetivos estratégicos definidos.
O CP define critérios para a elaboração dos horários.
Os coordenadores dos projetos são nomeados tendo
em conta o seu perfil.
O coordenador de Departamento Curricular recebe e
orienta os novos professores do agrupamento
A direção em articulação com o C.P. fomenta a
consciencialização e implicação dos professores e do
pessoal não docente em temas de saúde, ambiente e
segurança.
Os professores de uma mesma disciplina
desenvolvem um trabalho cooperativo definindo
recursos e construindo materiais didáticos.
O Conselho Pedagógico ouve as pessoas na
elaboração do plano de formação.
Os docentes e não docentes são auscultados sobre
as suas necessidades de formação. São promovidas
as iniciativas de formação inter pares

É necessário definir, com mais
clareza, os indicadores anuais
para medir o desempenho e
evolução do agrupamento.

Relatório
de as
autoavaliação
A direção
mobiliza
competências dos
professores de forma a rentabilizar e
melhorar a sua atuação ao serviço do
agrupamento.
A direção e o conselho pedagógico
promovem o trabalho em equipa.
O
coordenador
de
departamento
promove o trabalho em equipa dos
professores no desenvolvimento da
prática letiva.
A direção distribui o serviço e define os
horários com base emSão
critérios
realizados
claros.
A direção utiliza as competências do
pessoal não docente de forma a
rentabilizar a sua atuação ao serviço do
agrupamento.
O pessoal não docente é encorajado a
trabalhar em equipa.
Promovem uma cultura de abertura, não
hierárquica, de comunicação e de
diálogo no agrupamento.
Procuram o consenso entre os gestores
e os colaboradores sobre os objetivos a
atingir e as formas de medir a execução
dos mesmos.

Há tempo destinado a reuniões nos horários dos
professores.
Os departamentos reúnem mensalmente havendo
atas das reuniões. As diferentes áreas disciplinares
reúnem, pelo menos, 2 vezes por período.
O serviço do pessoal não docente é distribuído tendo
em conta a experiência e competências individuais
avaliadas no ano anterior. Esta distribuição é
precedida de uma reunião entre o responsável da
direção por esta área e as chefias sendo depois
comunicada ao funcionário.
O diretor recebe as pessoas sempre que necessário.
A D.E. e o C.P., com a sua atuação, fomentam na
comunidade escolar um ambiente de confiança e
solidariedade.
O Conselho Pedagógico ausculta os docentes sobre
estratégias a implementar no agrupamento para
promoção do sucesso escolar
O C.P. mobiliza os Departamentos Curriculares, os
Coordenadores de D.T. e os Conselhos de Turma,
dinamizando uma informação permanente ao corpo
docente
Os critérios de avaliação das aprendizagens são
estabelecidos por consenso
O D.T. promove a articulação entre os professores da
turma, tendo em vista a circulação da informação
sobre o desempenho da turma.

Os critérios de distribuição do
serviço e horários deveriam ser
mais discutidos.
A articulação entre os
elementos dos diferentes
conselhos de turma deve tornarse mais efetiva.
Fomentar mais o trabalho
colaborativo.
Envolver todo o pessoal na
melhoria do seu potencial, no
trabalho cooperativo,
potenciando as capacidades de
todos (por vezes, são “sempre
os mesmos” chamados a
diferentes equipas de trabalho)
Potenciar todos os elementos
da comunidade educativa,
enquadrando-os de forma a
contribuírem para as
ações/trabalhos a desenvolver
no agrupamento.

Evidências
Sínteses avaliativas dos PCT, Atas do CP, comissões
do CP, atas de reunião de grupo, gestão do serviço
letivo e não letivo de todos os docentes do Dep;
reuniões de grupo de planificações dos conteúdos
programáticos por anos de escolaridade; aferição de
critérios e instrumentos de avaliação por grupos de
recrutamento; projeto «Testes Intermédios»; atas dos
departamentos, atas do CP relativas a avaliação dos
alunos e recursos, relatórios elaborados pelos
coordenadores de departamento. Mapas de
distribuição de serviço.

Pontuação do critério e justificação

80,7

As ações são planificadas, avaliadas e reajustadas em função dos resultados alcançados.
O potencial do pessoal docente está na base da gestão dos recursos e foi criado um tempo para trabalho
cooperativo.
Há ótimos resultados com a partilha de trabalho (embora, por vezes, “alguns sejam mais voluntariosos que
outros” e, por isso, mais “penalizados” na distribuição de serviço).
A potenciação dos recursos humanos de acordo com as suas competências e o seu perfil, delegando
responsabilidades, criando sinergias potenciadoras da ação, envolvendo as pessoas através do diálogo, da
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sua valorização, com uma liderança pautada por estilo democrático num clima de afetividade.

Critério 4 – Parcerias e Recursos
Como o Agrupamento planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a
viabilizar o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo.
SUB CRITÉRIOS
4.1. O agrupamento promove e implementa relações de parceria
4.2. O agrupamento desenvolve e implementa parcerias com a comunidade educativa
4.3. O agrupamento planeia e gere a informação e o conhecimento
4.4. O Conselho Administrativo gere os recursos financeiros
4.5. O agrupamento gere a tecnologia de forma integrada e ao serviço do ensino
4.6. O agrupamento planeia e gere os recursos materiais

INDICADORES

EXEMPLOS
/EVIDÊNCIAS

DE

INICIATIVAS

O Agrupamento estabelece acordos de
parceria com diferentes tipos de
parceiros.
O agrupamento estabelece parcerias
com a comunidade escolar.
A direção estabelece protocolos de
colaboração com diferentes instituições
no sentido de desenvolver a formação
contínua do pessoal docente e não
docente.
A direção gere os recursos financeiros
para viabilizar os planos de ação
traçados.
Os professores contabilizam os custos
dos projetos que se propõem a
desenvolver com os seus alunos.
A direção tem em conta as propostas e
necessidades dos professores e dos
departamentos na aquisição do material
didático.
Os professores utilizam as tecnologias
de informação e comunicação para o
desenvolvimento pessoal e profissional e
como recurso pedagógico.
A direção otimiza a utilização dos
recursos existentes preocupando-se em
facilitar ao pessoal docente e não
docente os recursos necessários ao seu
desempenho.
É publicada informação transparente
sobre
o
agrupamento,
as
suas
atividades, projetos e resultados
Assegura –se a transparência da
organização, bem como das decisões e
processos.
Incentiva-se a troca de informação entre
o agrupamento e as partes interessadas
relevantes.

O agrupamento promove a constituição de
associações de pais, alunos, e oferece
condições para o seu funcionamento
A Direção Executiva (D.E.) desenvolve
parcerias com outros serviços e autoridades
locais, necessárias às ações de apoio sócio educativo.
A
direção
estabelece
protocolos
com
instituições de formação contínua para o
desenvolvimento de ações de formação.
Existem parcerias com Centros Sociais, Cruz
Vermelha, empresas para a realização de
estágios.
O conselho administrativo reúne regularmente
para tomar decisões que permitem viabilizar os
planos de ação traçados.
O orçamento e os relatórios de conta gerência
são apresentados ao Conselho geral.
A Grelha de planificação das atividades do PAA
tem uma coluna para o respetivo orçamento
que é preenchida pelos professores que a
propõem.
Os coordenadores de departamento e
delegados de área disciplinar procedem à
requisição de materiais didáticos e outros que
são cabimentadas em CA.
Os professores solicitam a sala de informática
e/ outros recursos.
O diretor trata adequadamente todas as
reclamações recebidas.
O agrupamento divulga à comunidade
educativa as suas taxas de sucesso escolar.
O agrupamento disponibiliza, na sua página
Internet, relatórios e outros documentos
relevantes sobre o seu desempenho.
O agrupamento incentiva a utilização da
Caderneta do Aluno.
O agrupamento mantém uma página Internet

AREAS A MELHORAR
As parcerias estabelecidas devem ser
mais publicitadas.
É necessário implementar um plano
de informação sobre as atividades,
projetos e resultados do
Agrupamento nomeando um
responsável por esse plano a fim de
comunicar melhor (dar a conhecer
mais e melhor – ao exterior – o que
de muito bom é feito no
Agrupamento)
Operacionalizar e rentabilizar a
plataforma moodle.
Manter a página da internet sempre
atualizada.
A Direção deve fazer-se representar
em algumas atividades que recebem
elementos exteriores à escola
(nomeadamente em atividades da
BE)
Necessidade de operacionalizar uma
informação mais dinâmica e eficaz.

38

Relatório de autoavaliação
Há uma política de gestão das
tecnologias em articulação com os
objetivos estratégicos e operacionais do
ministério.
Garante-se a utilização eficiente e eficaz
do edifício, dos equipamentos, em
particular
dos
equipamentos
tecnológicos, dos materiais consumíveis,
tendo em conta os objetivos estratégicos
e operacionais da organização, as
necessidades pessoais dos alunos, pais
e encarregados de educação e dos
colaboradores, a cultura do local e os
constrangimentos do espaço físico.
Assegura-se
a
adequação
das
acessibilidades aos edifícios e nos
edifícios.

como forma de comunicação entre as partes
interessadas.
O agrupamento verifica periodicamente o
estado de implementação da legislação sobre
acessibilidades nos edifícios públicos
Evidências
Protocolos com autarquia, atas do conselho
administrativo, atas do CP, atas do CG, linhas
orientadoras do Orçamento, Orçamento e conta
de gerência. Relatórios dos projetos, PAA,
visitas de estudo, registo de requisições.

Pontuação do critério e justificação
80,1
A pontuação justifica-se, essencialmente, pelo facto de as ações relativas à comunicação/informação ainda não
obedecerem ao ciclo planificar, executar, ajustar. Houve planificação, implementação e avaliação, mas não
houve ajustamento em conformidade nalguns pontos.
É feito um esforço ao nível da gestão para que todas as atividades não deixem de ser realizadas por falta de
financiamento.
A escola tem feito uma aposta nas novas tecnologias e na informatização da gestão da informação-ex: GIAE
O Agrupamento tem uma boa dinâmica interna e externa de funcionamento, boa imagem, com ambiente familiar
e boas condições de ensino / aprendizagem, assim como com boas relações com a comunidade envolvente
(embora, por vezes, não haja a “preocupação de publicitar” tudo aquilo que de bom é realizado).
Alargamento e boas relações com diferentes parceiros viabilizando as ações do agrupamento

Critério 5 – Gestão dos Processos
Como o Agrupamento concebe, gere e melhora os seus processos de forma a:
- Apoiar a sua estratégia;
- Satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e encarregados de educação;
- Gerar valor acrescentado para os seus alunos e para a sociedade em geral.
SUB CRITÉRIOS
5.1. O agrupamento identifica e concebe os seus processos-chave
5.2. O agrupamento identifica e concebe os seus processos de suporte
5.3. O agrupamento gere e melhora os seus processos-chave
5.4. O agrupamento gere e melhora os seus processos de suporte
INDICADORES
O agrupamento define indicadores de
processos de intervenção e estabelece
objetivos de funcionamento.
O agrupamento identifica e estabelece
prioridades para melhorar os processos de
intervenção.
Através dos seus órgãos de orientação
educativa o agrupamento incentiva e regula a

EXEMPLOS DE INICIATIVAS
/EVIDÊNCIAS
O conselho pedagógico depois de auscultados
os departamentos sugere processos de
intervenção e
estabelece objetivos de
funcionamento indo ao encontro das metas
fixadas no PEA, PCA, PAA
A ordem de trabalho das reuniões dos diversos
órgãos do agrupamento (CP, D, Educação
especial, áreas disciplinares) é elaborada em
conformidade com as prioridades de intervenção
identificadas no PEA

ÁREAS A MELHORAR
Os indicadores e objetivos de
intervenção devem ser
mensuráveis.
Os relatórios estatísticos de
sucesso/insucesso devem ser
melhor publicitados.
A avaliação da execução dos
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aplicação de estratégias
sucesso educativo.

promotoras

de

Os professores adequam a sua planificação às
características específicas de cada turma.
A escola adapta a sua oferta às necessidades
da comunidade envolvente.
O representante do pessoal não docente no
conselho geral promove reuniões entre o
pessoal de forma a fomentar a comunicação
entre todos.
A escola preocupa-se em criar alternativas
para a ocupação dos tempos livres, durante o
período escolar.
A escola, através dos seus órgãos de gestão e
administração acompanha os esforços de
melhoria dos serviços e funções interessandose pelos seus resultados.

Os relatórios elaborados regularmente relativos
ao sucesso/insucesso, aprendizagem dos
alunos, apoios educativos, SPO, permitem ter
uma visão estatística nestas áreas.
Em reuniões de conselhos de turma regulares e
intercalares os PCT são revistos e atualizados .
Os professores em reunião de departamento
foram auscultados sobre os horários.
Realizaram-se reuniões na Câmara e na Dren
sobre ofertas educativas e rede escolar.
São realizadas reuniões de assembleia de
turma e delegados para auscultar os alunos
sobre as problemáticas que lhes dizem respeito.
Os Dt reúnem com os encarregados de
educação no início do ano e trimestralmente ou
sempre que se justificar para debater os
problemas inerentes às aprendizagens dos
alunos, comportamento e outros de interesse
comum.
Os representantes dos encarregados de
educação participam nas reuniões intercalares.
Evidências
Atas do CP e dos Grupos disciplinares; PEE;
PAA; PCA; RI; Mapa de distribuição e atribuição
de Apoios Educativos; atas dos CT; atas de
Educação Especial; atas de CT intercalares,
SPO, quadro de mérito; Plano da Matemática.

Pontuação do critério e justificação

PCT deve ser mais minuciosa
_ não se limitar a dizer que
está a ser cumprido

Melhorar a participação dos
representantes dos
encarregados de educação
nas reuniões (% e qualidade
da intervenção)
Diretor deve informar o CP
acerca das reuniões que tem
com as diferentes entidades.
Reuniões intercalares
deveriam ser em horário póslaboral, para permitir mais
participação dos EE.
Necessidade de maior
visibilidade da representação
dos alunos através das
Assembleias de Delegados
transpondo as suas reflexões
para as diferentes
estruturas/órgãos.
As conclusões das reuniões
de assembleia de delegados
devem ser publicitadas
(página internet

81,4

A pontuação justifica-se por existirem ações planificadas, implementadas, avaliadas, e reajustadas apesar de
em alguns indicadores este processo necessitar de ser melhorado.
Melhorias e adaptação das instalações em função das necessidades dos alunos e da comunidade educativa
O Agrupamento identifica, concebe, gere e melhora os seus processos, ajustando-os maioritariamente em
conformidade
O Agrupamento apresenta ótimos resultados em função das necessidades e expectativas da comunidade
escolar (EE, alunos e doc’s)

Critério 6 – Resultados Orientados para a Comunidade Educativa
O grau de satisfação de necessidades e expectativas de alunos e encarregados de educação relativamente
à prestação de serviços do Agrupamento.
O que o Agrupamento está a alcançar relativamente aos destinatários do serviço educativo que presta
SUB CRITÉRIOS
6.1. Resultados da satisfação da comunidade educativa
6.2. Indicadores da satisfação da comunidade educativa
INDICADORES

EXEMPLOS DE INICIATIVAS

ÁREAS A MELHORAR
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Os alunos e pais/encarregados de
educação são ouvidos pelos órgãos
competentes.
Os alunos estão satisfeitos com a forma
de ensino praticado na escola.
Os professores verificam se os apoios
educativos/reforço
curricular
correspondem às necessidades dos
alunos.
As informações prestadas quer aos
alunos quer às famílias são sempre
exatas, claras e atualizadas.
Há uma boa relação entre professores e
alunos.
Os conteúdos a lecionar são distribuídos
harmoniosamente pelos 3 períodos.
A escola promove informação sobre
Cursos e saídas vocacionais.
Existe a preocupação de melhorar
continuamente os serviços prestados.
O desempenho das tarefas do pessoal
não docente vai ao encontro das
necessidades dos alunos.
A escola garante a segurança dos
alunos: entrada, saía e circulação
interna.
Há boa relação entre alunos e pessoal
não docente.

Pontuação do critério e justificação

A Associação de pais está em funcionamento, os
encarregados de educação participam nas
reuniões de conselho de turma intercalares,
existem representantes dos encarregados de
educação no conselho geral.
O horário de atendimento aos EE está definido e
é do seu conhecimento. Os Dt disponibilizam-se a
atender os EE em outro horário sempre que for
necessário se, devidamente, combinado.
São efetuadas reuniões iniciais com os EE de
educação, DT e diretor.
Os Dt registam a correspondência e /ou
conversas com os EE.
Nas reuniões de Conselhos de Ano e turma os
professores propõem apoios educativos e
fundamentam a sua necessidade. Os docentes
avaliam trimestralmente esses apoios.
Os
alunos
maioritariamente
mostram-se
satisfeitos com as relações estabelecidas com os
professores e com o ensino ministrado.
A planificação anual de todas as áreas
disciplinares tem em conta o número de aulas
previstas. Do relatório final de aulas previstas e
dadas ressalta que a diferença entre os tempos
letivos previstos e cumpridos é de 868 o que
representa uma percentagem de 4,5%. Destes,
410, foram ocupados com atividades do PAA.
Sempre que necessário são feitos reajustamentos
à planificação inicial. No final do ano em reunião
de área disciplinar é feita a avaliação do
cumprimento dos programas.
Os alunos do 9º ano são acompanhados pelo
SPO. A psicóloga reúne com os encarregados de
educação, é feita uma feira de formação, os
alunos realizam uma visita à ------,
Evidências
Correspondência/ convocatórias de reuniões;
Atas de reunião de EE com DT; Atas de grupo
disciplinar; relatórios dos APP; Atas de CT;
conteúdo das participações disciplinares /
reclamações; registos nos livros de ponto;
planificações; relatório final de cumprimento dos
programas registado nas atas de CT; relatório do
SPO, atas de reuniões de Assembleia de Turma.

A motivação dos encarregados
de educação para participar na
vida do agrupamento.
O rigor com que é efetuado o
registo do atendimento aos
encarregados de educação.

Vigiar mais e melhorar a
circulação interna dos alunos,
promovendo mais segurança
Introdução de indicadores mais
objetivos e estatísticos relativos
aos apoios educativos, tutorias
e outros

80,4

A pontuação é justificada pelos resultados alcançados pelo agrupamento.
Os resultados são bons, demonstrando um progresso substancial, mas não é feita regularmente a
comparação com os resultados de outras instituições.
Inserido num meio eminentemente rural com dificuldades económicas e um baixo nível sócio cultural, o
Agrupamento tem características muito particulares como um ambiente familiar (por vezes, parece fraterno
entre os diferentes elementos da comunidade educativa – prof’s, alunos e AO), com uma grande
disponibilidade dos prof’s (DT’s) para estarem com os EE, “a porta da Direção” sempre aberta e os serviços
a funcionarem à hora de almoço.

Critério 7 – Resultados Relativos às Pessoas
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O grau de satisfação de necessidades e expectativas do pessoal docente e não docente do Agrupamento
face aos seus projetos profissionais.
SUB CRITÉRIOS
7.1. Resultados da satisfação das pessoas e medição da satisfação
7.2. Indicadores dos resultados relativos às pessoas

INDICADORES

EXEMPLOS DE INICIATIVAS

Os professores estão atentos aos resultados
dos seus alunos e empenham-se na sua
melhoria.

Os resultados escolares são analisados
trimestralmente em conselho de turma, conselho
pedagógico e área disciplinar propondo-se
estratégias para os melhorar. Propõem-se
alunos para Apoio pedagógico e tutoria.
Em reuniões de área disciplinar são definidos os
critérios e instrumentos de avaliação e
elaboradas planificações.
A biblioteca escolar encontra-se apetrechada
tanto ao nível de livros como de meios áudio
visuais, sendo anualmente destinada uma verba
para esse fim.
São atribuídas horas de crédito horário para
atividades relevantes para o bom desempenho
dos alunos.
A direção através do conselho pedagógico
solicita pareceres e propostas aos diferentes
departamentos para a elaboração de projetos e
desenvolvimento de atividades.
A direção tem uma lista de endereços de email
de todo o pessoal docente e não docente
fazendo circular a informação com maior
rapidez.
Por norma, a direção confia e protege os
docentes e não docentes.
A maioria dos professores e pessoal não
docente gosta de trabalhar no agrupamento e
pretende aqui continuar.
O pessoal não docente está devidamente
representado nos órgãos do agrupamento.
São dinamizadas formações através de
protocolos com várias entidades

Os professores desenvolvem habitualmente o
trabalho em equipa ajudando-se e trocando
experiências.
A direção preocupa-se em facilitar aos
professores os recursos necessários ao seu
desempenho e apoia todos os que têm
iniciativas
de
inovação
e
melhoria
reconhecendo e valorizando o seu trabalho.
Os professores da escola participam na
elaboração/reformulação do PE, RI, PAA.
A circulação de informação interna é eficaz.
A direção apoia o pessoal docente e não
docente na resolução de problemas pessoais
e profissionais.
O pessoal não docente participa na
elaboração /reformulação dos documentos
orientadores do agrupamento
Na escola procura-se que o pessoal não
docente tenha acesso a formação importante
para o seu desenvolvimento profissional.

AREAS A MELHORAR
O trabalho em equipa.
Melhorar a circulação
informação interna.

da

Maior participação do pessoal
não docente na
elaboração/reformulação dos
documentos orientadores.
Circulação da informação de
forma clara, objetiva.
Reunião CAI: As decisões
devem
ser
ponderadas,
fundamentadas e mantidas.
Ex: As decisões do CP para
que os dois órgãos (Direção e
CP) não sejam colocados em
causa. (Isto é, o que é
decidido hoje, salvo raras
exceções e mediante novos
dados, não pode ser alterado
amanhã.)

Evidências
Atribuição de apoios educativos a alunos com
dificuldades de aprendizagem, plano da
Matemática, que visa melhorar os resultados e
respetivo relatório; Salas de estudo - SEP; SEM
e SEI
Relatório da biblioteca
Registo de ocorrências, mails entre Direção e
chefias, reuniões gerais; atas do conselho geral

Pontuação do critério e justificação
81,4
A pontuação justifica-se pela melhoria dos resultados alcançados. As diferentes iniciativas são planeadas,
implementadas, avaliadas e na generalidade são ajustadas em função dos resultados. No geral, os resultados
são muito satisfatórios
Grau de satisfação bastante satisfatório, nível de envolvimento do pessoal docente e não docente bastante
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satisfatório, com preocupação constante com a formação.
Na generalidade toda a comunidade contribui para o bom funcionamento do agrupamento. A direção
encontra-se sempre disponível para ouvir e resolver situações que surjam. A generalidade do corpo docente e
não docente está atenta às necessidades dos alunos. Tenta-se ajustar o horário dos serviços às
necessidades dos EE.
Recursos bem geridos. Muito Bom ambiente de trabalho no Agrupamento.

Critério 8 – Impacto na Sociedade
O grau de intervenção que tem o Agrupamento junto da comunidade local e regional.
O que o agrupamento está a alcançar relativamente à sociedade, quer ao nível local, quer regional e
nacional
SUB CRITÉRIOS
8.1. Resultados do agrupamento junto da comunidade e desempenho social

INDICADORES
Na comunidade onde está inserido o
agrupamento tem uma boa imagem
O agrupamento participa em iniciativas de
âmbito local e nacional
A escola revela-se como uma instituição de
promoção da cidadania.
O agrupamento tem um horário de
funcionamento e atendimento que responde
às necessidades da população

EXEMPLOS
EVIDÊNCIAS

DE

INICIATIVAS/

O agrupamento tem participado em
várias atividades/iniciativas promovendo
uma boa imagem: feira medieval de
Barcelos, prova concelhia de estrada,
corta mato, competições do desporto
escolar, parlamento jovem, Supertmatik,
mini olimpíadas da matemática.
São levadas a cabo várias atividades
relacionadas com a solidariedade:
recolha
de
alimentos,
caminhada
solidária….
O horário de funcionamento dos serviços
do agrupamento foi definido tendo em
conta as necessidades da população que
serve.
A
secretaria,
reprografia,
biblioteca estão abertas à hora do
almoço.
O plano anual de atividades do
agrupamento e o PE foram construídos
tendo em vista a melhoria do nível
educativo e formativo da comunidade.
Os alunos são envolvidos em ações
promotoras de desenvolvimento cívico e
atividades de voluntariado.
Evidências
Divulgação das atividades da escola,
participação da escola em concursos e
projetos, projeto de Educação para a
Saúde, recolha de alimentos, eleição do
delegado de turma, relatórios de
projetos.

ÁREAS A MELHORAR
A presença do agrupamento nos
órgãos de comunicação social através
da divulgação das suas atividades e
dos resultados alcançados.
Dar mais visibilidade ao agrupamento
na comunidade envolvente:
- jornais locais;
- página da net atualizada
Relatórios dos D.C que
complementem, ou tornem visíveis,
todas as atividades desenvolvidas no
âmbito dos DC ou AD
Divulgar as iniciativas não só ao nível
do agrupamento, mas também a nível
concelhio
Dar maior visibilidade aos bons
desempenhos do Agrupamento (Exp:
Publicitar, nos diferentes órgãos de
comunicação, os resultados da
participação em diferentes atividades
e/ou projetos como o SuperTmatic ou
“Ilídio Pinho”)
Comunicação formal e regular sobre
as iniciativas e resultados (antes e
depois)
Usar meios de divulgação locais e
regionais
Criar uma figura de assessoria de
imprensa

Pontuação do critério e justificação
85,1
O agrupamento tem vindo a afirmar-se como um polo de desenvolvimento local
Agrupamento esteve envolvido em várias atividades a nível local, regional e nacional, com excelentes
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resultados.
O agrupamento tem desenvolvido muitas atividades, mesmo de âmbito nacional, embora muitas não sejam
divulgadas convenientemente
Inserido num meio rural, económica, social e culturalmente desfavorecido e de nível baixo, o Agrupamento
tem ótima aceitação e é valorizado pela comunidade. è desenvolvido um trabalho de elevada qualidade e
diversidade, mas é espelhado na comunidade com lacunas na divulgação, transposição e valorização, no
sentido de promover o orgulho no sentimento de pertença de todos a esta comunidade escolar.

Critério 9 – Resultados de Desempenho-Chave
Os resultados alcançados pelo Agrupamento face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e aos
recursos utilizados.
INDICADORES

EXEMPLOS DE
INICIATIVAS/EVIDÊNCIAS

ÁREAS A MELHORAR

A escola tem conseguido melhorar a sua
Atribuição de prémios aos alunos que
organização interna, promovendo a eficácia dos
mais se evidenciam nas áreas da leitura, A qualidade do sucesso ao nível
Os processos
resultados
alcançados pelo Agrupamento
face
aos objetivos delineados
Projeto
Educativo
seus
de intervenção.
matemática
e desporto
dos no
resultados
académicos
aos recursos
utilizados.
Aeescola
desenvolve processos
de autoavaliação
Elaboração de um Quadro de Honra
para melhorar os seus desempenhos.
As metas de
definidas
para o projeto A diferença entre a avaliação
Critério 9 – Resultados
Desempenho-Chave
As práticas educativas desenvolvidas são
educativo foram em larga medida interna e externa.
adequadas e melhoram o rendimento escolar dos
conseguidas.
alunos.
Análise pormenorizada dos resultados
A escola faz uma análise dos resultados obtidos escolares da avaliação interna e externa
pelos alunos ao nível do conselho de turma, dos O Agrupamento tem conseguido melhorar
departamentos curriculares e do conselho a sua organização interna, promovendo a
pedagógico.
eficácia dos seus processos
A análise dos resultados escolares leva à reflexão O Agrupamento desenvolve processos de
sobre as metodologias utilizadas e dos apoios autoavaliação, para melhorar os seus
educativos proporcionados.
desempenhos
A escola controla a assiduidade de todos os O clima de Escola criado pela atuação da
elementos da comunidade escolar.
Direção contribuiu para o desenvolvimento
O pessoal não docente controla de uma forma de uma cultura de Agrupamento
eficaz a assiduidade e pontualidade do pessoal Os índices de retenção, com a melhoria
docente.
dos processos de ensino aprendizagem,
O contacto permanente dos Diretores de Turma não aumentaram.
com os Encarregados de Educação.
As atividades desenvolvidas mostram-se
A escola tem conseguido diminuir os casos de adequadas ao contexto.
indisciplina.
A distribuição e organização do serviço
A escola desenvolve nos alunos o gosto e a docente foram boas.
capacidade de aprendizagem contínua.
A Direção Executiva faz uma boa gestão
A Direção Executiva fez uma boa gestão dos dos espaços da escola.
espaços da escola.
A Direção faz uma boa gestão do
Resultados de inspeções e auditorias.
orçamento do Agrupamento
Resultados das parcerias estabelecidas e Taxa de execução do orçamento
resultados de ações conjuntas.
Evidências
Medidas relacionadas com a utilização eficaz dos
recursos financeiros/orçamentais.
Atas
de
reuniões
de
Conselho
Pedagógico, de departamentos ou grupos
disciplinares em que se analisam, por
período, os resultados escolares;
Análise comparativa dos resultados
escolares; Mapa de faltas;
Relatórios das auditorias e inspeções;
Relatório das participações disciplinares

Pontuação do critério e justificação

79
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Os resultados escolares são bons tendo em conta que o agrupamento está inserido num meio desfavorecido,
apesar de haver necessidade de elevar as expectativas dos alunos.
Apesar de existirem circuitos de informação será necessário agilizar os tempos de passagem de informação.
É notório um esforço na uniformização de procedimentos, ao nível das atas e outra documentação.
Bons resultados face aos objetivos do PE.
MÉDIA DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA - 80,5
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Anexos
Análise dos inquéritos aos alunos
Estes questionários foram aplicados a 160 alunos do Agrupamento Vertical de Escolas de
Fragoso, tendo sido inquiridos 78 alunos do sexo feminino, que correspondem a 49% da amostra e
82 alunos do sexo masculino, que correspondem a 51%. Os questionários acima referidos
destinaram-se aos alunos dos seguintes anos de escolaridade: 3º ano -27 alunos, que corresponde
a 16,9%, 4º ano 19 alunos, que corresponde a 11,9%,5º ano -22 alunos, que corresponde a 13,8%,
6º ano 20 alunos, que corresponde a 12,5%,7º ano -31 alunos, que corresponde a 19,4%, 8º ano 20
alunos, que corresponde a 12,5%, 9º ano -21 alunos, que corresponde a 13,1%.
Relativamente ao ponto um do questionário “ Satisfação com organização da escola”
verificou-se o seguinte:
Nos documentos orientadores da escola a maioria dos alunos inquiridos demonstraram
satisfação 35,4%, 1.9% referiu não estar satisfeito e 23,6% não tem opinião. Podemos concluir que
uma percentagem significativa dos alunos não conhece os documentos.
Quanto ao gosto pela frequência na escola, metade dos alunos inquiridos manifestaram
muita satisfação e apenas 1,3% referiram não estar satisfeitos a frequentar a escola.
Na organização e segurança da escola podemos constatar que 48,1% encontram-se muito
satisfeitos, só 1% se encontram muito insatisfeitos.
Em relação às regras /disciplina e respeito na escola foi referido por metade dos alunos,
50,2%, muito satisfeitos, e 1,2% muito insatisfeitos. (ver gráficos 6 ,10 e 13)
Relativamente aos espaços exteriores da escola 42,9% dos alunos estão muito satisfeitos. É
de salientar que não foi referido por nenhum aluno muita insatisfação com os espaços da escola.
Quanto ao ponto dois do questionário “Satisfação com as lideranças” verificou-se que
49,9% dos alunos estão muito satisfeitos, 0,7% muito insatisfeitos e 11,9% não tem opinião.
Quanto ao ponto três do questionário “Satisfação com o envolvimento e participação”
analisou-se o seguinte:
Na participação das atividades na escola podemos verificar que 55,4% referiram que estão
muito satisfeitos, e 0,3% estão muito insatisfeitos.
Quanto à opinião dos alunos sobre a participação do Diretor de Turma no processo ensino e
aprendizagem 61,9% dos alunos referiram estar muito satisfeitos e insatisfeitos 1,3%.
Em relação à confiança no pessoal docente e não docente mais de metade dos inquiridos
referiram estar muito satisfeitos e 1,3% estão muito insatisfeitos.
Na motivação e participação dos documentos orientadores da escola os alunos referiram
estar muito satisfeitos, 46,3%, 0,6% muito insatisfeitos e 16,9% não tem opinião.
No que diz respeito ao papel da escola no processo ensino/aprendizagem mais de metade,
53,4% dos alunos referiram muito satisfatório e 0,7% referiu muito insatisfeito. (ver gráfico 15 e 18)
Quanto ao ponto quatro do questionário analisou-se o seguinte:
Contributo dos professores no processo ensino/aprendizagem mais de metade dos alunos
63% demonstraram estar muito satisfeitos e só 0,6% estão muito insatisfeitos.
Em relação aos serviços prestados na escola 54,9% referiram estar muito satisfeitos e 1,4%
muito insatisfeitos. É de salientar que o serviço prestado na escola que menos satisfaz aos alunos
inquiridos é o da cantina.
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No que diz respeito à utilidade dos instrumentos de avaliação podemos constatar que 40,6%
dos alunos estão muito satisfeitos, 0,6% estão muito insatisfeitos. É de salientar 18,1% dos alunos
inquiridos não ter opinião em relação a este ponto.
Quanto ao último ponto do questionário “Satisfação com as condições de higiene,
segurança, equipamentos e serviços” analisou-se que 49,1% dos alunos estão muito satisfeitos e
1,7% muito insatisfeitos com as condições da escola.
Podemos concluir que a maioria dos alunos inquiridos está muito satisfeita com a gestão e
funcionamento do Agrupamento de Escolas de Fragoso.

Tratamento gráfico
Dados do questionário aos alunos
A. Dados Pessoais

Gráfico 1

Gráfico 2
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B. Níveis de Satisfação
1.

SATISFAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

Gráfico 3

Gráfico 4
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Gráfico 5
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Gráfico 6

Gráfico 7
C. SATISFAÇÃO COM AS LIDERANÇAS
2.

SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA DA DIREÇÃO
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Gráfico 8
3.

SATISFAÇÃO COM O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO

Gráfico 9
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Gráfico10

Gráfico 11
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Gráfico 12

Gráfico 13
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Gráfico 14

Gráfico 15

4.

SATISFAÇÃO COM OS RESULTADOS E SERVIÇOS
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Gráfico 16
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Gráfico 17
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Gráfico 18

Gráfico 19

5.

SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

57

Relatório de autoavaliação

Gráfico 20
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Análise e reflexão dos questionários dos encarregados de educação
Dados de enquadramento
Os questionários foram aplicados a 202 encarregados de educação, sendo 17 do pré-escolar , 78
do 1º ciclo e 107 do 2º e 3º ciclos. Representam ---- do total dos encarregados de educação.
Verificamos que 76% são do sexo feminino e 23% do sexo masculino confirma-se que o papel de
encarregado de educação é maioritariamente desempenhado pela figura materna.
No que se refere às habilitações académicas verifica-se que a maioria se enquadra na escolaridade
obrigatória – 6º e 9º ano. No entanto, verifica-se que o grupo dos pais dos alunos do pré-escolar já
têm uma % de encarregados de educação com níveis mais elevados de escolaridade - 12% de
cursos superiores e 29% de 12º ano contra os 11% e 4% respetivamente no que se refere aos
alunos dos 2º e 3º ciclos.
Em relação à idade cerca de 50% dos encarregados de educação situa-se no intervalo 31/40 sendo
as percentagens dos que têm menos de 25 e mais de 50 cerca de 8% e 2% respetivamente.
No que se refere ao conhecimento que os EE têm dos documentos orientadores do agrupamento
47% referem que conhecem o PE; RI, e PCA, sendo que os encarregados de educação do préescolar e do 1º ciclo são os que menos referem conhecer os documentos.
Já no que diz respeito ao horário de atendimento aos EE 95% responde afirmativamente.
Relativamente ao conhecimento que têm dos serviços e atividades que o agrupamento oferece
83% afirma estar informado e saber a quem se dirigir conforme o assunto a tratar.
Os contactos estabelecidos pelos encarregados de educação com os professores Titulares de
turma /DT/ educadores são efetuados por 67% dos EE uma vez por período, sendo que essa
percentagem é praticamente idêntica no que se refere ao contacto efetuado quando os alunos têm
maus resultados.
Relativamente ao acompanhamento familiar no que ao cumprimento de tarefas diárias, estudo e
conhecimento dos momentos formais de avaliação diz respeito 96% afirma fazê-lo. Verifica-se
ainda que 93% dos inquiridos considera importante que os educandos realizem trabalhos de casa.
Em relação ao conhecimento que os pais têm do comportamento dos filhos e da justeza dos
castigos e repreensões 75% referem ter esse conhecimento e 60%acham que os alunos têm bom
comportamento.
No tocante à assiduidade um elevado número (69%) refere que justifica qualquer tipo de falta do
seu educando e 97% afirma assegurar as condições para que os seus educandos sejam assíduos
e pontuais.
A existência de recursos humanos necessários é vista positivamente por 72% dos EE e 75%refere
que a componente de apoio à família corresponde às necessidades das famílias.

Níveis de satisfação
Na segunda parte deste questionário pretendeu-se avaliar o nível de satisfação no que aos
serviços do agrupamento diz respeito.
No que toca à qualidade do ensino , à confiança que os EE têm na escola, à organização e
funcionamento e à segurança na escola 18% dos EE atribuem pontuação máxima (5 – muito
satisfeito) e 59% atribuem pontuação 4 –satisfeito, daqui resultando que 77% dos inquiridos se
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dizem muito satisfeitos ou satisfeitos, sendo que apenas 2% afirma estar insatisfeito ou muito
insatisfeito.
A forma como a escola comunica com os pais e a periocidade com que o faz merecem dos EE uma
pontuação maioritária de 4 (satisfeito) sendo que 25% referem estar muito satisfeitos. Apenas 1,3%
refere estar insatisfeito. No que se refere ao ambiente criado pelo cumprimento de regras, ao
desenvolvimento do respeito, tolerância e a forma como os conflitos estão resolvidos 15% refere
estar muito satisfeito, sendo que neste aspeto 13% refere não ter opinião e 3% diz estar
insatisfeito.
O aspeto respeitante às instalações merece por 13% dos inquiridos a pontuação máxima e 35
refere estar insatisfeito ou muito insatisfeito. Verifica-se ainda que 6% diz não ter opinião sobre o
assunto.
A forma como os encarregados de educação são tratados /atendidos é maioritariamente
considerada satisfatória, havendo 19% muito satisfeitos. Mais uma vez há uma percentagem que
diz não ter opinião sobre o assunto.
No que se refere à sinalização dos serviços, ao funcionamento da secretaria mantém-se a maioria
de respostas satisfatórias, sendo o item da identificação clara dos assistentes aquele que merece
maior número de respostas insatisfatórias.
Relativamente aos serviços específicos do agrupamento (biblioteca, papelaria/reprografia, bar,
cantina) o serviço que merece pontuação mais baixa é a cantina onde apenas 13% afirma estar
muito satisfeito. É neste item que existe maior número de EE pouco satisfeitos ( 19%)
No que diz respeito à satisfação em relação aos S. A. e ASE 12% afirma estar muito satisfeito.
Neste aspeto há uma percentagem elevada que afirma não ter opinião (25%).
Relativamente à cultura do agrupamento e no item relativo à abertura à comunidade educativa
sendo fator de dinamização de ofertas educativas e motivação para participar na vida da escola,
67%considera-se satisfeito.
São os encarregados de educação do 1º ciclo que se afirmam em % mais elevada muito satisfeitos
pelo facto de as suas opiniões serem tidas em consideração (28%).
Relativamente à relação estabelecida entre professores/encarregados de educação / alunos 52%
considera-se satisfeito e 35% afirma estar muito satisfeito. No se refere ao processo de ensino
aprendizagem os EE estão maioritariamente satisfeitos ou muito satisfeitos considerando o tempo
de aprendizagem em sala de aula bem aproveitado (75% está satisfeito ou muito satisfeito) sendo
os itens em que se avalia a forma como os alunos com dificuldades são ajudados a recuperar o
que merece pontuação mais baixa, ressaltando o facto de 27% dos EE não terem opinião sobre
este assunto. Outro aspeto que parece demonstrar falta de conhecimento dos EE é o que se
relaciona com a integração dos alunos com NEE na escola: 31% dos inquiridos não tem opinião
sobre o assunto.
No que se refere à forma da escola resolver os conflitos e ao ambiente criado 77% considera estar
muito satisfeito ou satisfeito.
Na questão relativa ao contributo da formação dada pela escola para o desenvolvimento do meio
80% considera estar muito satisfeito ou satisfeito, daí se inferindo que tem havido uma evolução
positiva no que à importância da escola no meio diz respeito.
A satisfação relativa às atividades extra curriculares é também elevada – 83% considera-se
satisfeito ou muito satisfeito.
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FRAGOSO
INQUÉRITOS AOS ENCARREGADOS DE DUCAÇÃO DOS ALUNOS DO 2º E 3º CICLOS
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1‐ muito insatisfeito, 2‐insatisfeito, 3‐pouco satisfeito, 4 ‐satisfeito e 5 ‐muito satisfeito.
DADOS DE ENQUADRAMENTO
A amostra é composta por 107 encarregados de educação.

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS.

3. IDADE.
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4. Conhecimento dos Documentos Orientadores do Agrupamento e, hábitos e práticas dos encarregados de edu.
relativamente à escola.
a
b
C
d

Conheço o projeto educativo do agrupamento.
Conheço o regulamento interno do agrupamento.
Conheço o projeto curricular do agrupamento.
Conheço os horários de atendimento aos pais/encarregados de educação.

a
b
C
d

Sei a quem me dirigir, na escola, consoante o assunto que quero tratar.
Estou informado sobre as atividades de complemento curricular.
Estou informado sobre as atividades da escola e sobre os serviços de apoio que oferece.
Sei da existência do Serviço de Psicologia e Orientação da Escola e do seu âmbito de atuação.

a

Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma do meu educando mais do que uma
vez por período.
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Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma do meu educando uma vez por
período.
Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma quando o meu educando tem maus
resultados.
Verifico se o meu educando cumpre as suas tarefas diárias (trabalhos de casa, preparar a
mochila, …).
Verifico se o meu educando estuda.
Procuro saber quando é que o meu educando tem momentos formais de avaliação (testes,
fichas, trabalhos, etc.).
Considero importante que o meu educando tenha trabalhos de casa.

b
c
d
e
f
g

a
b
c
d
e
f
g
H
i

Sei como é que o meu educando se comporta na sala de aula.
Sei como é que o meu educando se comporta nos corredores e/ou no recreio.
Considero que os alunos, em geral, têm bom comportamento.
Considero que os “castigos/repreensões” aplicados aos alunos são adequados.
Justifico qualquer falta do meu educando
Justifico só as faltas dadas por doença ou outro motivo válido.
Crio as condições para que o meu educando seja assíduo e pontual.
Considero que o agrupamento possui os recursos humanos (pessoal docente e não docente)
necessários
A componente de apoio à família, (serviço de refeições e prolongamento de horário), na educação
pré – escolar corresponde às necessidades das famílias.

B . Níveis de satisfação
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B1. Funcionamento do Agrupamento
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1‐muito insatisfeito, 2‐insatisfeito, 3‐ Pouco Satisfeito, 4 ‐ Satisfeito 5 - Muito Satisfeito

a
b
C
d
e

O ensino que é dado ao(s) meu(s) filho(s)/educando(s) é um ensino de qualidade e corresponde às minhas
expetativas.
Tenho confiança na escola.
A organização e o funcionamento da escola são bons.
Sinto que há segurança na escola.
A escola preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e à saída da escola.

a
b
C
d
e
f

Sou informado periodicamente sobre os progressos e dificuldades do(s) meu(s) filho(s).

a
b
C

Estou satisfeito com as instalações da escola.

Estou satisfeito com o atendimento que a escola proporciona aos pais/encarregados de educação.
A escola comunica com os pais/encarregados de educação de forma clara e simples.
As regras de disciplina na escola fomentam um bom clima escolar.
A escola preocupa-se em desenvolver no(s) meu(s) filho(s) o respeito pelos outros e espírito de tolerância.
Os conflitos que surgem na escola resolvem-se com justiça.

As instalações da escola são mantidas num bom estado de conservação, higiene e segurança.
Sou, corretamente, tratado na escola.
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d
e
f

Na escola há garantia de privacidade no atendimento às famílias.

a
b

Os serviços da escola estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não conhecem a escola.

A escola preocupa-se em responder sempre e atempadamente às questões que coloco.
O pessoal não docente da escola atende-me quando o procuro para tratar qualquer assunto.

Os serviços de secretaria têm instalações adequadas para o atendimento do público em termos de acessibilidade e
de espaço.
Os assistentes técnicos e operacionais (funcionários) que lidam habitualmente com o público estão claramente
identificados.

C

a
b
C
d

Estou satisfeito com os serviços prestados pela Biblioteca.
Estou satisfeito com os serviços prestados pela Reprografia/papelaria
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo Refeitório.
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo Bar.
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e
f
g
h

Estou satisfeito com os serviços prestados pelos serviços administrativos.
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo ASE (Ação Social Escolar).
Estou satisfeito com serviço prestado na componente de apoio à família na educação pré escolar
As atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo correspondem ao que considero ser importante para o
desenvolvimento do aluno.

B2 . Dados Relativos à Cultura do Agrupamento.
a
b
C

É um Agrupamento aberto à comunidade educativa e dinamizador de ofertas educativas.
Como encarregado de educação sinto-me motivado a participar na vida da escola.
As minhas opiniões são tidas em consideração.
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a
b
C
d
e
f

a
b
C
d
e
f

O Diretor de Turma/Professor/Titular de Turma promove a participação dos pais/encarregados de educação no
processo de ensino e aprendizagem.
Há uma boa relação entre os professores e os alunos.
Há uma boa relação entre pais/encarregados de educação e professores.
Na escola existem formas adequadas para efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização.
As regras de disciplina da escola favorecem a convivência cívica, o respeito e a preservação do ambiente.
Os alunos são reconhecidos quando desenvolvem um bom trabalho.

Os programas das várias disciplinas e atividades extra curriculares desenvolvem competências pessoais e sociais nos
alunos.
Considero os processos de avaliação dos alunos adequados e articulados com o ensino ministrado na escola.
Os alunos com dificuldades de aprendizagem são devidamente identificados e acompanhados.
Quando o meu educando tem resultados negativos, todos os seus professores o ajudam a recuperar.
O tempo de aprendizagem em sala de aula é bem aproveitado.
Os alunos com necessidades educativas especiais são devidamente integrados na escola.
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Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.

a
b
C
d

A escola colabora com as famílias para evitar que os alunos faltem às aulas.
A escola é um lugar onde é agradável estar.
As convocatórias aos pais/encarregados de educação são feitas com a antecedência adequada, com a indicação clara do
assunto a tratar e com a indicação da hora.
As pessoas convocadas são atendidas à hora marcada, sem adiamento.

e

a
b
C
d

A formação dada pela Escola contribui para o desenvolvimento do meio.
Sinto-me respeitado pelo pessoal docente da escola.
Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da escola.
Estou satisfeito com as atividades extracurriculares: visitas de estudo, concursos, exposições, debates, clubes, etc.
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INQUÉRITOS AOS ENCARREGADOS DE DUCAÇÃO DOS ALUNOS DO 1º CICLO
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1‐muito insatisfeito, 2 insatisfeito‐, 3‐ Pouco Satisfeito, 4 ‐ Satisfeito 5 - Muito Satisfeito
DADOS DE ENQUADRAMENTO
A amostra é composta por 78 encarregados de educação.

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS.
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3. IDADE.

4. Conhecimento dos Documentos Orientadores do Agrupamento e, hábitos e práticas dos encarregados de edu.
relativamente à escola.
a
b
C
d

Conheço o projeto educativo do agrupamento.
Conheço o regulamento interno do agrupamento.
Conheço o projeto curricular do agrupamento.
Conheço os horários de atendimento aos pais/encarregados de educação.
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a
b
C
d

a
b
c
d
e
f
g

a
b
c
d

Sei a quem me dirigir, na escola, consoante o assunto que quero tratar.
Estou informado sobre as atividades de complemento curricular.
Estou informado sobre as atividades da escola e sobre os serviços de apoio que oferece.
Sei da existência do Serviço de Psicologia e Orientação da Escola e do seu âmbito de atuação.

Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma do meu educando mais do que uma vez por
período.
Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma do meu educando uma vez por período.
Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma quando o meu educando tem maus
resultados.
Verifico se o meu educando cumpre as suas tarefas diárias (trabalhos de casa, preparar a mochila, …).
Verifico se o meu educando estuda.
Procuro saber quando é que o meu educando tem momentos formais de avaliação (testes, fichas,
trabalhos, etc.).
Considero importante que o meu educando tenha trabalhos de casa.

Sei como é que o meu educando se comporta na sala de aula.
Sei como é que o meu educando se comporta nos corredores e/ou no recreio.
Considero que os alunos, em geral, têm bom comportamento.
Considero que os “castigos/repreensões” aplicados aos alunos são adequados.
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e
f
g
H
i

Justifico qualquer falta do meu educando
Justifico só as faltas dadas por doença ou outro motivo válido.
Crio as condições para que o meu educando seja assíduo e pontual.
Considero que o agrupamento possui os recursos humanos (pessoal docente e não docente) necessários
A componente de apoio à família, (serviço de refeições e prolongamento de horário), na educação pré – escolar
corresponde às necessidades das famílias.

B . Níveis de satisfação
B1. Funcionamento do Agrupamento
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1-Muito Insatisfeito, 2‐Insatisfeito, 3‐ Pouco Satisfeito, 4 ‐ Satisfeito 5 - Muito Satisfeito
O ensino que é dado ao(s) meu(s) filho(s)/educando(s) é um ensino de qualidade e corresponde às minhas
expetativas.
Tenho confiança na escola.

a
b
C
d
e

A organização e o funcionamento da escola são bons.
Sinto que há segurança na escola.
A escola preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e à saída da escola.

a
b
C

Sou informado periodicamente sobre os progressos e dificuldades do(s) meu(s) filho(s).
Estou satisfeito com o atendimento que a escola proporciona aos pais/encarregados de educação.
A escola comunica com os pais/encarregados de educação de forma clara e simples.
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d
e
f

a
b
C
d
e
f

a
b
C

As regras de disciplina na escola fomentam um bom clima escolar.
A escola preocupa-se em desenvolver no(s) meu(s) filho(s) o respeito pelos outros e espírito de tolerância.
Os conflitos que surgem na escola resolvem-se com justiça.

Estou satisfeito com as instalações da escola.
As instalações da escola são mantidas num bom estado de conservação, higiene e segurança.
Sou, corretamente, tratado na escola.
Na escola há garantia de privacidade no atendimento às famílias.
A escola preocupa-se em responder sempre e atempadamente às questões que coloco.
O pessoal não docente da escola atende-me quando o procuro para tratar qualquer assunto.

Os serviços da escola estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não conhecem a escola.
Os serviços de secretaria têm instalações adequadas para o atendimento do público em termos de acessibilidade e
de espaço.
Os assistentes técnicos e operacionais (funcionários) que lidam habitualmente com o público estão claramente
identificados.
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a
b
C
d

Estou satisfeito com os serviços prestados pela Biblioteca.

e
f
g
h

Estou satisfeito com os serviços prestados pelos serviços administrativos.

Estou satisfeito com os serviços prestados pela Reprografia/papelaria
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo Refeitório.
Estou satisfeito com os serviços prestados pelo Bar.

Estou satisfeito com os serviços prestados pelo ASE (Ação Social Escolar).
Estou satisfeito com serviço prestado na componente de apoio à família na educação pré escolar
As atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo correspondem ao que considero ser importante para o
desenvolvimento do aluno.
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B2 . Dados Relativos à Cultura do Agrupamento.

a
b
C

a
b
C
d
e
f

a
b
C
d
e

É um Agrupamento aberto à comunidade educativa e dinamizador de ofertas educativas.
Como encarregado de educação sinto-me motivado a participar na vida da escola.
As minhas opiniões são tidas em consideração.

O Diretor de Turma/Professor/Titular de Turma promove a participação dos pais/encarregados de educação no
processo de ensino e aprendizagem.
Há uma boa relação entre os professores e os alunos.
Há uma boa relação entre pais/encarregados de educação e professores.
Na escola existem formas adequadas para efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização.
As regras de disciplina da escola favorecem a convivência cívica, o respeito e a preservação do ambiente.
Os alunos são reconhecidos quando desenvolvem um bom trabalho.

Os programas das várias disciplinas e atividades extra curriculares desenvolvem competências pessoais e sociais nos
alunos.
Considero os processos de avaliação dos alunos adequados e articulados com o ensino ministrado na escola.
Os alunos com dificuldades de aprendizagem são devidamente identificados e acompanhados.
Quando o meu educando tem resultados negativos, todos os seus professores o ajudam a recuperar.
O tempo de aprendizagem em sala de aula é bem aproveitado.
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f

Os alunos com necessidades educativas especiais são devidamente integrados na escola.

Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.

a
b
C
d

A escola colabora com as famílias para evitar que os alunos faltem às aulas.
A escola é um lugar onde é agradável estar.
As convocatórias aos pais/encarregados de educação são feitas com a antecedência adequada, com a indicação clara
do assunto a tratar e com a indicação da hora.
As pessoas convocadas são atendidas à hora marcada, sem adiamento.

e

a
b
C
d

A formação dada pela Escola contribui para o desenvolvimento do meio.
Sinto-me respeitado pelo pessoal docente da escola.
Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da escola.
Estou satisfeito com as atividades extracurriculares: visitas de estudo, concursos, exposições, debates, clubes,
etc.
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INQUÉRITOS AOS ENCARREGADOS DE DUCAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1‐, 2‐, 3‐ Pouco Satisfeito, 4 ‐ Satisfeito 5 - Muito Satisfeito
DADOS DE ENQUADRAMENTO
A amostra é composta por 17 encarregados de educação.

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS.

3. IDADE.
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4. Conhecimento dos Documentos Orientadores do Agrupamento e, hábitos e práticas dos
encarregados de educação relativamente à escola.
a
b
c
d
e
f
g
h

a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

Conheço o projeto educativo do agrupamento.
Conheço o regulamento interno do agrupamento.
Conheço o projeto curricular do agrupamento.
Conheço os horários de atendimento aos pais/encarregados de educação.
Sei a quem me dirigir, na escola, consoante o assunto que quero tratar.
Estou informado sobre as atividades de complemento curricular.
Estou informado sobre as atividades da escola e sobre os serviços de apoio que oferece.
Sei da existência do Serviço de Psicologia e Orientação da Escola e do seu âmbito de atuação.

Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma /educador do meu educando mais do que uma vez por
período.
Contacto o Diretor de Turma/professor titular de turma/educador do meu educando uma vez por período.
Sei como é que o meu educando se comporta na sala de aula e no recreio.
Considero que os alunos, em geral, têm bom comportamento.
Considero que os “castigos/repreensões” aplicados aos alunos são adequados.
Justifico qualquer falta do meu educando.
Justifico só as faltas dadas por doença ou outro motivo válido.
Crio as condições para que o meu educando seja assíduo e pontual.
Considero que o agrupamento possui os recursos humanos (pessoal docente e não docente) necessários
A componente de apoio à família, (serviço de refeições e prolongamento de horário), na educação pré – escolar
corresponde às necessidades das famílias.
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B.1
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

a
b
c
d
e
f
g

O ensino que é dado ao(s) meu(s) filho(s)/educando(s) é um ensino de qualidade e corresponde às minhas
expetativas.
Tenho confiança na escola.
A organização e o funcionamento da escola são bons.
Sinto que há segurança na escola.
A escola preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e à saída da escola.
Sou informado periodicamente sobre os progressos e dificuldades do(s) meu(s) filho(s).
Estou satisfeito com o atendimento que a escola proporciona aos pais/encarregados de educação.
A escola comunica com os pais/encarregados de educação de forma clara e simples.
As regras de disciplina na escola fomentam um bom clima escolar.
A escola preocupa-se em desenvolver no(s) meu(s) filho(s) o respeito pelos outros e espírito de tolerância.

Os conflitos que surgem na escola resolvem-se com justiça.
Estou satisfeito com as instalações da escola.
As instalações da escola são mantidas num bom estado de conservação, higiene e segurança.
Sou, corretamente, tratado na escola.
Na escola há garantia de privacidade no atendimento às famílias.
A escola preocupa-se em responder sempre e atempadamente às questões que coloco.
O pessoal não docente da escola atende-me quando o procuro para tratar qualquer assunto.
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a
b
c
d

Os serviços da escola estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não conhecem a escola.
Os serviços de secretaria têm instalações adequadas para o atendimento do público em termos de acessibilidade e
de espaço.
Os assistentes técnicos e operacionais (funcionários) que lidam habitualmente com o público estão claramente
identificados.
Estou satisfeito com serviço prestado na componente de apoio à família na educação pré escolar

B.2

a
b
c
d
e
f
g

É um Agrupamento aberto à comunidade educativa e dinamizador de ofertas educativas.
Como encarregado de educação sinto-me motivado a participar na vida da escola.
As minhas opiniões são tidas em consideração.
O Diretor de Turma/Professor/Titular de Turma/educador promove a participação dos pais/encarregados de
educação no processo de ensino e aprendizagem.
Há uma boa relação entre os educadores e os alunos.
Há uma boa relação entre pais/encarregados de educação e educadores.
Na escola existem formas adequadas para efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização.
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a
b
c
d
e

a
b
c
d
e
f
g

As regras de disciplina da escola favorecem a convivência cívica, o respeito e a preservação do ambiente.
O tempo de aprendizagem em sala de aula é bem aproveitado.
Os alunos com necessidades educativas especiais são devidamente integrados na escola.
Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica.
A escola colabora com as famílias para evitar que os alunos faltem às aulas.

A escola é um lugar onde é agradável estar.
As convocatórias aos pais/encarregados de educação são feitas com a antecedência adequada, com a indicação clara do
assunto a tratar e com a indicação da hora.
As pessoas convocadas são atendidas à hora marcada, sem adiamento.
A formação dada pela Escola contribui para o desenvolvimento do meio.
Sinto-me respeitado pelo pessoal docente da escola.
Sinto-me respeitado pelo pessoal não docente da escola.
Estou satisfeito com as atividades extracurriculares: visitas de estudo, exposições, debates, palestras, etc.
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Análise e reflexão dos questionários do pessoal docente

Dados de enquadramento
Responderam ao questionário 82 professores que representam 99% dos professores do
agrupamento. Destes 68% são professores do quadro, 10,9% do Q.Z.P. e 20,7% são contratados.
No que se refere à experiência profissional verifica-se que 12% têm entre 5 e 9 anos de serviço,
21,9% entre 10 e 14, 20,7% entre 15 e 19, 20,7% entre 20 e 24, 7,3% entre 25 e 29 e 18,2% entre
30 e 34 anos de serviço. Dos inquiridos 70% são do sexo feminino. Do pré-escolar são 13,4%, do
primeiro ciclo 20,7%, do 2º ciclo 29,2%, do 3º ciclo 34% e 3,6% não indicam o ciclo a que
pertencem.
Daqui se conclui que a maioria dos professores são do quadro, têm entre 10 a 19 anos de
serviço e pertencem ao sexo feminino.

1. Liderança

No que respeita à atuação da direção, a fim de promover a participação e envolvimento da
comunidade, a percentagem de inquiridos que revela estar satisfeito ou muito satisfeito é superior a
90% em todos os itens.
Relativamente ao desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão pedagógica,
administração e mudança, regista-se uma maioria de elementos muito satisfeitos ou satisfeito com
percentagens acima dos 90% em quase todos os itens. Contudo há uma percentagem de 11% e
14% de inquiridos sem opinião no que se refere à organização do dossier do Coordenador de
Departamento e aos critérios de constituição de turmas e elaboração de horários.
Em relação à forma como a direção age a fim de motivar, apoiar e servir de modelo, há uma
percentagem elevada de inquiridos muito satisfeitos ou satisfeitos, sendo o item que avalia a forma
como o Conselho Pedagógico tem em conta as opiniões da comunidade escolar aquele que regista
um número mais elevado de inquiridos sem opinião. Ressalva-se o facto de neste conjunto de
questões haver inquiridos muito insatisfeitos ou insatisfeitos abaixo do 1%.
Relativamente à perceção que o pessoal docente tem das parcerias protocoladas pelo
agrupamento, a maioria mostra-se muito satisfeito.
2. Planeamento e Estratégia
Neste ponto, referente ao planeamento, estratégia e à obtenção da informação relacionada com as
necessidades do agrupamento, 14% dos inquiridos revela não ter opinião, o que pode indiciar um
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desconhecimento da forma como foi elaborado o Projeto Educativo (professores que foram
colocados numa fase posterior à elaboração do documento). No entanto, a percentagem de
insatisfeitos ou muito insatisfeitos é de 0%.
No que se refere à forma como se desenvolve, revê e atualiza o planeamento e estratégia em
função das partes interessadas e dos recursos disponíveis,55% dos inquiridos estão muito
satisfeitos. A percentagem de docentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos é inferior a 1%.
Quando se analisa a o ponto referente à implementação do planeamento e estratégia, verifica-se
que nas alíneas c), d) e f) há uma percentagem de 17% de inquiridos que afirmam não ter opinião.
Estas questões têm a ver com a reflexão realizada sobre os documentos orientadores do
Agrupamento de Escolas (A.E.). No entanto, a percentagem de inquiridos que se afirmam
satisfeitos ou muito satisfeitos é de 84%.
No ponto 2.4, relativo aos recursos postos ao dispor dos professores e ao apoio dado pela direção
à inovação, a percentagem de inquiridos muito satisfeitos é de 73.5%, o que demonstra um clara
aposta da direção em proporcionar aos docentes as melhores condições para o exercício das suas
funções.
3. Gestão dos recursos humanos
No ponto relativo à gestão dos recursos humanos e à forma como é feita, há uma elevada
percentagem de professores, 23%, que refere não ter opinião, sendo de 75% a percentagem dos
que afirmam estar muito satisfeitos ou satisfeitos.
No ponto relativo ao desenvolvimento das competências pessoais e articulação com os objetivos
do agrupamento, há duas alíneas que merecem alguma reflexão pelo elevado número de inquiridos
que afirmam não ter opinião (“d) a Direção utiliza os relatórios de reflexão crítica e do trabalho
desenvolvido pelos professores, para rentabilizar as competências destes” e “f) a Direção designa
os DT’s de acordo com o seu perfil.”). A percentagem de inquiridos muito satisfeitos é de 51%.
No que se refere ao envolvimento das pessoas através do diálogo e da delegação de
responsabilidades, os pontos que merecem alguma reflexão são as alíneas a) e b) onde 29% dos
inquiridos referem não ter opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo DT e CDT. De salientar que
há um número considerável de professores do 1.º ciclo e de Educadores que não têm opinião
sobre este assunto. A média dos que se afirmam muito satisfeitos é de 53%.
4. Parcerias e recursos
Relativamente ao desenvolvimento e implementação de parcerias, 77% dos docentes considera-se
muito satisfeito com o trabalho que a biblioteca desenvolve com os vários departamentos, e 40%
não tem opinião relativamente às parcerias que o agrupamento estabelece com instituições e
empresas da comunidade.
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Quanto à execução das atividades no domínio da Ação Social Escolar, 29% dos indagados não
tem opinião.
No ponto relativo à gestão do conhecimento e informação a percentagem de inquiridos muito
satisfeito é superior a 50% sendo que só na alínea relativa aos meios existentes para a divulgação
das atividades do Agrupamento há 5% de insatisfeitos.
Relativamente à gestão de recursos relativos à Educação Especial, 65% consideram-se muito
satisfeitos e 1% pouco satisfeitos.
No ponto 4.5, relativo à gestão dos recursos materiais, a alínea j) é aquela que apresenta
resultados menos satisfatórios dado que se refere às escassas condições que o agrupamento
oferece para o trabalho individual dos professores – 16% revelaram estar insatisfeitos e muito
insatisfeitos sendo que apenas 41% se considera satisfeito ou muito satisfeitos.
5. Gestão dos processos e da mudança
Neste ponto a maioria dos inquiridos revela-se muito satisfeito. No entanto a alínea e (adequação
dos critérios de distribuição do serviço docente relativamente ao perfil da turma e do professor) e
alínea x (trabalho desenvolvido para desenvolver os objetivos do PE), apresentam uma
percentagem elevada de docentes sem opinião. De referir também que em todas as alíneas há
uma percentagem considerável de inquiridos que não tem opinião (quase sempre acima dos 10%).
Sendo este grupo de questões relativas a situações pedagógicas, é importante que se reflita sobre
o que está na origem destes resultados.
No ponto 5.2 – Desenvolver e fornecer produtos orientados para a comunidade, a percentagem de
muito satisfeitos varia entre 36% e 65% e os insatisfeitos ou muito insatisfeitos não ultrapassam os
2%.
Quanto à inovação e utilização das TIC, a percentagem dos que se declaram muito satisfeitos é de
65%.
6. Resultados orientados para os cidadãos
Relativamente ao ponto 6.1, referente aos resultados que a escola atingiu para satisfazer as
expectativas dos alunos/pais, volta-se a verificar uma percentagem de inquiridos que afirmam não
ter opinião na ordem dos 15%. Os insatisfeitos são 1,5%.
7. Resultados relativos às pessoas
No que concerne ao ponto 7.1, relativo aos resultados das medições da satisfação e motivação das
pessoas, as alíneas que se destacam são a g (referente à participação na elaboração do plano de
formação), alínea h (relativa à organização de atividades de complemento curricular) e alínea r
(respeitante às condições do refeitório) pela percentagem elevada de inquiridos sem opinião.
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No ponto 7.2, relativo ao efeito que a formação teve na melhoria de práticas, satisfação com os
resultados dos alunos e o cumprimento das funções pelo pessoal não docente a percentagem de
satisfeitos e muito satisfeitos é elevada.

8. Impacto na sociedade
No que respeita ao impacto na sociedade (ponto 8), a perceção que os docentes têm relativamente
aos impactos sociais é bastante positiva dado que a percentagem dos insatisfeitos e pouco
satisfeitos é inferior a 2%.
9. Resultados do desempenho chave
Neste ponto – cumprimento dos objetivos pela instituição em relação aos resultados externos -,
verifica-se que há aspetos da vida do agrupamento pouco conhecidos por alguns inquiridos, facto
comprovado pelos quase 14% que não têm opinião.
No que se refere aos resultados internos a maioria das respostas encontra-se no intervalo 5 (muito
satisfeito).
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Tratamento gráfico dos inquéritos do pessoal docente
1.

Liderança

O que a Liderança da instituição educativa faz para:
1.1.Dar uma orientação à instituição educativa desenvolvendo a visão, missão e valores.
a)
b)
c)
d)

A Direção promove a participação de professores, alunos, pais/encarregados de educação, pessoal não docente e demais
elementos da comunidade educativa, na elaboração do Projeto Educativo (PE).
A Direção incentiva o envolvimento da comunidade educativa na concretização do PE.
A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e de solidariedade.
A Direção atua de forma democrática.
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1.2 Desenvolver e implementar um sistema de gestão pedagógica e administração e da mudança.
a) As decisões tomadas no Conselho Pedagógico (CP) são o reflexo das propostas dos Departamentos Curriculares (DC),
devidamente expostas e fundamentadas por cada um dos seus representantes.
b) O coordenador de DC, em articulação com os professores do departamento, define os objetivos e critérios de avaliação, por
ano e ciclo.
c) O coordenador DC, em articulação com os delegados de área disciplinar que integram o departamento, coordena a gestão dos
programas.
d) O coordenador de DC tem um dossier devidamente organizado e atualizado.
e) A Direção, em articulação com o CP, faz prevalecer critérios de natureza pedagógica na constituição das turmas e na
elaboração dos respetivos horários.
f) O coordenador de DC transmite, atempadamente, as informações pertinentes ao respetivo DC.
g) O coordenador de DC promove a planificação de atividades letivas conjuntas, por ano e disciplina, de modo a que a partilha de
experiências possa beneficiar todos os participantes.
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1.3 Motivar e apoiar as pessoas e servir de modelo.
a) A Direção preocupa-se em gerir e resolver eventuais conflitos que surjam entre membros da comunidade educativa.
b) A Direção recolhe opiniões dos professores, pais/enc. ed, alunos, pessoal não docente e demais elementos da
comunidade educativa de forma a tornar mais eficiente a gestão escolar.
c) A Direção é acessível e responde às pessoas em tempo útil.
d) O CP atende e tem em conta as opiniões da comunidade escolar.
e) O CP preocupa-se com o relacionamento dos professores e do pessoal não docente, com os alunos e suas famílias.
f) O coordenador de DC dinamiza os seus membros com vista a uma participação ativa na vida escolar.
g) A Direção delega áreas de responsabilidade e tarefas.
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1.4 Gerir as relações com os políticos e com as outras partes interessadas de forma a assegurar uma responsabilidade partilhada.
a)

A Direção estabelece protocolos com os Centros de Saúde da sua área e outras instituições vocacionadas,
no sentido de fomentar a prevenção da saúde.
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2. PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA
O que a instituição educativa faz para:
2.1 Obter informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes.
a) O PE foi elaborado com base num diagnóstico/caracterização do agrupamento, que contempla os diferentes
aspetos da vida escolar e do seu desempenho.
b) A Escola ausculta os alunos/famílias, autarquias e outras entidades, para conhecer a sua perceção
relativamente ao desempenho do Agrupamento e dos serviços que presta à comunidade.
c) O PE contempla as prioridades definidas, após identificação e análise, dos problemas detetados.
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2.2 Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os
recursos disponíveis.
d) No Agrupamento, a nível dos Conselhos de Turma, Conselhos de Docentes, dos Departamentos Curriculares e
do CP, foi feita uma análise dos resultados obtidos pelos alunos.
e) Os Departamentos revêm, periodicamente, a aplicação e adequação dos critérios de avaliação de acordo com
os resultados obtidos pelos alunos.
f) A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, analisa e reflete criticamente sobre os
critérios de distribuição do serviço docente.
g) O Plano Anual de Atividades (PAA) foi elaborado de acordo com as linhas orientadoras do PE.
h) As atividades previstas no PAA propiciam oportunidades de socialização de todos os intervenientes da
comunidade educativa.
i) Os projetos e as atividades do PAA contemplam, de modo articulado, as diferentes áreas curriculares.
j) As atividades previstas no PAA agregam, equilibradamente, componentes disciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares.
k) O articulado do Regulamento Interno (RI) combina, de forma equilibrada, a dimensão dos direitos e deveres
dos diversos atores escolares com a do funcionamento da Escola.
l) As questões relevantes da vida escolar são analisadas e debatidas nos Departamentos Curriculares.
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2.3 Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa.
m) A Direção promove o cumprimento do RI numa atitude de tolerância, respeito e aceitação das regras nele
definidas.
n) A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, acompanha o cumprimento do PAA.
o) A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, promove, periodicamente, uma reflexão
participada sobre o cumprimento do PE, por forma a adequá-lo às mudanças e aos contextos do Agrupamento.
p) A Direção promove, periodicamente, uma reflexão participada sobre o RI, de forma a adequá-lo às mudanças e
aos contextos do Agrupamento.
q) O Agrupamento deu a conhecer à comunidade educativa os projetos e PAA do Agrupamento.
r) A comunidade escolar participou na elaboração do Regulamento Interno.
s) A Direção, em articulação com o CP, apoia e divulga iniciativas de índole formativa e cultural propostas pelos
Departamentos/Clubes /Turmas.
t) Conheço o Plano de Prevenção e Emergência da Escola (PPE) e sei como atuar em caso de evacuação.
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2.4 Planear, implementar e rever a modernização e a inovação.
u) A Direção preocupa-se em facilitar aos professores os recursos necessários ao seu desempenho.
v) A Direção apoia ativamente todos os professores que têm iniciativas de inovação e de melhoria.
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3.GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
O que a instituição educativa faz para:
3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e a estratégia.
a) A Direção distribui o serviço docente garantindo em cada turma um número equilibrado de professores do quadro do
Agrupamento e com experiência.
b) A Direção define critérios específicos para distribuição do serviço docente tendo em conta um melhor desempenho.
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3.2 Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos individuais e organizacionais.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

O coordenador DC auxilia os membros do Departamento Curricular, recém-chegados, de modo a inteirá-los de todos os
procedimentos necessários a um bom desempenho docente.
O coordenador DC promove, em sede de departamento, a discussão/ análise de áreas prioritárias na formação docente.
A Direção, na definição do horário de funcionamento do Agrupamento, tem em consideração as necessidades dos
alunos/famílias.
A Direção utiliza os relatórios de reflexão crítica e do trabalho desenvolvido pelos professores, para rentabilizar as competências
destes.
A Direção identifica e utiliza os conhecimentos e as competências dos professores por forma a rentabilizar e melhorar a sua
atuação.
A Direção designa os DTs de acordo com o seu perfil.
A Direção, em articulação com o CP, apoia e incentiva os professores a introduzirem, na sala de aula, metodologias de trabalho
conducentes a uma melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
A Direção estabelece uma comunicação entre pessoas, departamentos e equipas, em todos os sentidos: ascendente,
descendente e horizontal.
Os professores participam em atividades de formação contínua para utilização de conhecimentos e desenvolvimento de
competências no seu campo de especialidade.
No Agrupamento desenvolve-se uma cultura de cooperação.
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3.3 Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O DT promove formas de trabalho cooperativo entre os professores da turma. (2.º e 3.º ciclos).
O Coordenador dos DT lidera o Conselho dos DT de modo a promover a execução das orientações do CP.
A Direção valoriza e promove formas de ajudar os professores a melhorarem o seu desempenho.
A Direção assegura canais de circulação da informação que permitem a divulgação do Regulamento Interno à comunidade
escolar e demais elementos da comunidade educativa.
A Direção e o CP, com a sua atuação, fomentam na comunidade escolar um ambiente de confiança e solidariedade.
No Agrupamento através de projetos/clubes/conferências, visitas de estudo e outros, promove-se uma educação para a saúde,
segurança, cidadania e preservação da qualidade do património e do ambiente.
A Direção e os órgãos de gestão pedagógica definem indicadores-chave de desempenho que permitam medir, anualmente, o
desempenho do Agrupamento e a sua evolução.
A Direção preocupa-se com as expetativas e satisfação do pessoal docente, não docente e dos alunos.

4. PARCERIAS E RECURSOS
O que a instituição educativa faz para:
4.1
Desenvolver e implementar relações de parceria relevantes.
a)
b)

A Biblioteca promove a sua ligação com outros setores do Agrupamento.
O Agrupamento mantém contactos regulares com as empresas, autarquias e outros interessados, garantindo estágios aos seus
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alunos, nas áreas tecnológicas e outras.

4.2
a)

4.3
a)
b)
c)

Gerir os recursos financeiros.
A Direção planeia e assegura a execução das atividades no domínio da Ação Social Escolar (ASE).

Gerir o conhecimento e a informação.
Os professores utilizam as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e instrumento de
desenvolvimento pessoal e profissional.
Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para apoiar a melhoria dos processos de administração, gestão e
métodos de informação.
O pessoal docente dispõe da informação apropriada e atempada para o desempenho das suas funções.
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d)
e)

4.4
a)
b)

O Agrupamento tem um jornal, página de internet, plataforma moodle, blog que servem para dar a conhecer as suas atividades.
O Serviço de Psicologia e Orientação articula com as restantes estruturas de orientação educativa.

Gerir os recursos tecnológicos.
Os Serviços Especializados de Educação Especial respondem às necessidades da comunidade educativa.
A Direção preocupa-se em apresentar à autarquia sugestões de melhoramento da rede de transportes de acesso ao
Agrupamento.
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Gerir os recursos materiais.
A Direção, na aquisição de material didático, tem em conta as propostas e necessidades dos departamentos e professores.
Os espaços e instalações do Agrupamento são conservados, preservados e mantidos em bom estado de higiene e segurança.
A Direção otimiza a utilização dos espaços do Agrupamento, equipamentos e outros recursos.
Os Laboratórios/Salas de Informática estão a ser utilizados de forma racional e otimizada.
O horário da biblioteca é adequado às necessidades da comunidade educativa.
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f)
g)
h)
i)
j)

O espaço destinado à Biblioteca é adequado às suas finalidades.
A Biblioteca está devidamente apetrechada.
No Agrupamento existe um inventário atualizado dos vários recursos didáticos, e os professores conhecem-no.
Os DT têm espaço físico e meios adequados para o desempenho das suas tarefas.
O Agrupamento proporciona a cada professor o local próprio, devidamente apetrechado, para o trabalho individual dos
professores.
k) As salas de aula oferecem as condições necessárias para um eficaz desempenho letivo.
l) O material escolar encontra-se em bom estado de conservação.
m) O horário de atendimento do bar satisfaz as minhas necessidades.
n) O horário da reprografia é adequado.
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5. GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA
O que a instituição educativa faz para:
5.1 Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

O CP promove a articulação entre os diversos órgãos intermédios nele representados, tendo em vista a articulação curricular e
o desenvolvimento de melhores práticas educativas.
A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, analisa e reflete criticamente sobre os processos e resultados
educativos, para introduzir melhorias.
A Direção, em articulação com o CP, considera que a avaliação das necessidades educativas dos alunos é um processo
determinante para o seu sucesso.
A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica da Escola, considera que a avaliação das necessidades e do
grau de satisfação dos professores é um processo determinante do sucesso educativo.
A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, considera que a adequação dos critérios de distribuição do
serviço docente, relativamente ao perfil da turma e dos professores, é um processo determinante do sucesso educativo do
Agrupamento.
A Direção, em articulação com os órgãos competentes, faz a gestão e avaliação dos apoios educativos.
O DT promove, com o Conselho de Turma, a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as
aprendizagens.
O DT acompanha o aluno na construção do seu percurso individual.
O DT promove a participação dos Pais/Encarregados de Educação no processo de ensino/ aprendizagem.
O CT avalia os projetos interdisciplinares e o cumprimento dos objetivos definidos no PCT.
Os professores da turma preveem no PCT a implementação de estratégias conducentes ao desenvolvimento das competências
transversais, definidas no Projeto Educativo.
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l)

Os professores da mesma disciplina desenvolvem um trabalho cooperativo, definindo recursos e construindo materiais
didáticos.
m) Os professores do mesmo departamento definem os recursos pedagógicos e avaliam a sua qualidade com vista à respetiva
utilização nas situações de ensino/aprendizagem.
n) Os professores informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos dos programas curriculares.
o) Os professores usam a avaliação diagnóstica e formativa de forma a poderem alterar as estratégias, visando as adequações do
processo de ensino e a melhoria das aprendizagens.
p) O Agrupamento define as suas ofertas educativas de acordo com as características do seu Projeto Educativo.
q) As melhorias introduzidas no Agrupamento são resultantes de uma avaliação sistemática dos processos.
r) Sempre que necessário, os alunos têm professores tutores que os ajudam nas suas dificuldades.
s) Os professores de cada turma usam os resultados da avaliação, com vista à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica
e de adequação curricular à turma.
t) Os professores desenvolvem um método de trabalho que facilita a autoavaliação dos alunos.
u) Os professores promovem nos alunos o desenvolvimento de estratégias de estudo e de aprendizagem.
v) Os professores dinamizam o trabalho de grupo, entre os alunos.
w) A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica do Agrupamento e os professores utilizam o Estudo
Acompanhado, como processo para diminuir o insucesso escolar.
x) O Agrupamento está a trabalhar para atingir os objetivos previstos no Projeto Educativo.
y) A reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos leva à adequação das metodologias e à oferta dos apoios educativos.
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5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes.
a)
b)
c)
d)
e)

Os professores da turma planificam, em conjunto, as atividades interdisciplinares.
O Coordenador de DC assegura a articulação curricular, entre os vários ciclos de ensino, estabelecendo prioridades, áreas de
aprofundamento e sequências adequadas.
O Coordenador de DC promove a adoção de metodologias de diferenciação pedagógica, adequadas à diversidade dos alunos.
Os professores utilizam metodologias que favorecem a participação dos alunos no processo de ensino/aprendizagem.
O material escolar adequa-se à faixa etária dos alunos.
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5.3 Inovar os processos envolvendo os cidadãos/clientes.
a)
b)

Os professores usam as tecnologias da informação e de comunicação e outros recursos pedagógicos como forma de
estimularem e prepararem os alunos para a autoaprendizagem.
O Agrupamento reconhece a importância das novas tecnologias de informação e promove a sua aprendizagem.

6. RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS
Resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e
pais/encarregados de educação através de:
6.1 Resultados de avaliações da satisfação dos alunos e pais/encarregados de educação.
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a)
b)

As atividades de complemento curricular são adequadas ao interesse dos alunos.
O Agrupamento tem um horário de funcionamento e de atendimento que responde às necessidades da população que serve.
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7. RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS
Resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus colaboradores
através de:
7.1 Resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Estou satisfeito com o clima/ambiente da Escola/Agrupamento.
Estou satisfeito com as condições de trabalho que tenho na Escola/Agrupamento.
O trabalho dá-me satisfação porque é valorizado pelas famílias.
Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento.
Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.
Participo na vida do Agrupamento, na organização do Regulamento Interno (metodologia-estrutura e remodelação).
Participo na elaboração do Plano Anual de Formação.
Participo na organização de atividades de complemento curricular.
Participo nas questões que dizem respeito à segurança e higiene.
Acho que os projetos previstos no PAA constituem uma mais valia para o Agrupamento.
Neste Agrupamento, os professores podem sempre dar a sua opinião e são escutados.
Considero que a Direção se interessa, intervêm na resolução dos problemas que alguns professores têm na sala de aula.
Considero que a Direção apoia e incentiva o trabalho de equipa e a relação interdepartamental.
Considero que a Direção reconhece e valoriza o trabalho dos professores.
A Direção cria um clima de confiança.
Neste Agrupamento, os professores são motivados a participar e a dar ideias sobre questões pedagógicas e outras, relativas
à vida escolar.
Estou satisfeito com o atendimento dos serviços administrativos.
As condições de funcionamento do refeitório satisfazem-me.
Estou satisfeito com o atendimento da reprografia.
O pessoal não docente, no exercício das suas funções, atua de forma cordial e correta.

98

Relatório de autoavaliação

7.2 Indicadores de resultados relativos às pessoas.
a)
b)
c)

A formação que adquiri nas ações/cursos de formação que frequentei refletiu-se numa melhoria das práticas educativas.
Estou satisfeito com os resultados obtidos pelos meus alunos.
O pessoal não docente cumpre as suas funções.
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8. IMPACTO NA SOCIEDADE
Os resultados que a instituição educativa atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com referência a:
8.1 Perceções das partes interessadas relativamente aos impactos sociais.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

O Agrupamento tem boas relações com os Agrupamentos/Escolas/instituições do seu concelho.
O Agrupamento colabora em atividades culturais do seu concelho.
O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da cultura local e regional.
A comunidade Educativa é incentivada a colaborar nas atividades realizadas no Agrupamento.
O Agrupamento facilita a utilização das suas instalações às associações do concelho, quando solicitado.
O Agrupamento desenvolve projetos de índole lúdica e cultural, fora do horário letivo.
O Agrupamento envolve-se em ações de solidariedade social.
O Agrupamento proporciona visitas de estudo e outras experiências de contacto com o exterior.
O Agrupamento participa em iniciativas de âmbito nacional.
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9. RESULTADOS DO DESEMPENHO CHAVE
O cumprimento dos objetivos definidos pela instituição educativa em relação a:
9.1 Resultados externos.
a)
b)
c)
d)
e)

A comunicação desenvolvida pelo Agrupamento chega, com eficácia, à comunidade educativa.
A oferta educativa do Agrupamento (CEF, PCA’s e EFA’s) é adequada.
O Agrupamento controla o abandono escolar.
O Agrupamento integra bem os novos professores.
O agrupamento estabelece protocolos com entidades/instituições no sentido de combater o abandono/insucesso escolares
e preparar os alunos para a vida.
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9.2 Resultados internos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às necessidades dos alunos e funcionalidade dos Serviços.
As atividades desenvolvidas (atividades de enriquecimento curricular/complemento educativo – clubes, ateliers, desporto
escolar; projetos; etc.) mostraram-se adequadas ao contexto e interesses dos alunos.
A avaliação dos resultados efetuada pela Escola levou à reflexão sobre a adequação das metodologias utilizadas e dos apoios
educativos proporcionados.
A Direção faz uma boa gestão dos recursos humanos.
Há disciplina e regras na Escola.
A Escola tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.
A escola reconhece o impacto das novas tecnologias de informação e promove a sua aprendizagem.
A Direção da Escola, em articulação com o Conselho Pedagógico, considera que a avaliação das necessidades educativas dos
alunos é um processo determinante do sucesso do processo educativo da escola.
Os princípios e os objetivos que fazem parte do Projeto Educativo do Agrupamento são assumidos pelo pessoal docente.
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INQUÉRITO AOS DIRETORES DE TURMA
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as seguintes
correspondências: 1‐ nunca, 2‐raramente, 3‐ ocasionalmente, 4 ‐ frequentemente e 5 ‐ sempre.

1. Elementos de referenciação
2 – 2 / 3-2 /5 -1 /10 – 1/11-2/12-3/13-1/15-2/19-1/nr-2/8 -2

Experiência de ______ anos como Diretor(a) de Turma (DT
Sexo: F __12_ M ___3_ NR-3
a) Conhecimento sobre o enquadramento e normativos legais das funções de DT.
b) Bom conhecimento sobre o meio envolvente da escola.
c) Bom conhecimento sobre as famílias dos alunos da minha direção de turma.
d) Gosto de ser DT.
e) Formação inicial com alguma disciplina específica para o desempenho deste cargo.
f)

2.

Como professor, já fez alguma formação relacionada com o cargo de diretor de turma.

Na escola, em sua opinião, a atribuição do cargo de diretor de turma faz-se (indicar uma opção):
a) Em função do perfil do professor
b) Para completar o horário
c) Em função das pretensões indicadas pelos professores
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3.

A minha opinião sobre a importância que a “Escola” dá à função do DT:

a) Existe reconhecimento explícito sobre a importância dos DTs nas escolas
b) Existe um cuidado especial na nomeação e acompanhamento dos DTs no agrupamento.
c) Existe articulação/troca de experiências entre os vários DTs no agrupamento
d) O agrupamento entende o DT como interface entre Famílias, Alunos e Professores /Escola.
e) Existe apoio da Direção do agrupamento na resolução de problemas.

4.

Que fatores condicionam os docentes a “não gostarem” do cargo de DT?

a) Falta de formação adequada para o cargo
b) Excesso de burocracia/tarefas que o cargo envolve.
c) O elevado número de alunos por turma (aumenta o trabalho do DT).
d) Falta de reconhecimento e valorização do cargo.
e) Falta de clima organizacional que propicie a colaboração e o trabalho de equipa.
f) Insuficiente número de horas atribuídas para o cumprimento de todas as funções deste cargo.
g) Insuficiência, no horário, de tempos comuns aos DT/alunos;
h) Falta de apoio na resolução de problemas (disciplinares e outros).
i) Falta de meios (condições para atendimento, materiais).
j) Por não ter perfil adequado.
k) Falta de colaboração dos restantes professores.
l) Falta de participação dos EE/Pais (ou intervenção inadequada).

5. Em minha opinião, o DT tem um contributo no processo educativo:
a) Relevante na interação e resolução de problemas com as famílias.
b) A interação com os Alunos é relevante para a resolução de problemas.
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c) A interação com os outros Professores é relevante para a resolução dos problemas
d) A interação com o Encarregado de Educação (EE) é relevante para a resolução dos problemas.
e) A eficácia do DT depende essencialmente do seu “perfil pessoal”.

6. Na minha relação/interação com os alunos:
a) Procuro saber quais as necessidades de acompanhamento dos alunos na escola e/ou em casa.
b) Disponibilizo‐me para escutar e apoiar os alunos em aspetos das suas vidas não diretamente relacionados com a
vida escolar.
c) Ajudo os alunos a resolverem problemas com os restantes elementos da turma.
d) Ajudo os alunos a resolver problemas com os outros professores.
e) Disponibilizo‐me para ajudar os alunos a resolver problemas com os EE.
f) Encaminho os alunos com dificuldades para pessoas ou serviços que os possam ajudar a resolver problemas.

7.

Na minha relação/articulação com as famílias dos alunos:

a) Recolho junto dos EE informações importantes para o acompanhamento dos alunos.
b) Peço a colaboração dos EE para tentar solucionar problemas dos seus educandos(as).
c) Dou a conhecer aos EE formas concretas de ajudar os educandos(as) em casa.
d) Informo os EE sobre projetos, pessoas ou serviços que os possam ajudar a resolver problemas.
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8. Na minha relação/articulação com as famílias dos alunos, considero que os motivos que
dificultam a participação dos EE na vida escolar são:
a) Falta de confiança nos professores.
b) Dificuldades de transporte.
c) Os EE julgam que a escola deve resolver os problemas dos seus educandos.
d) Horários das atividades / reuniões.
e) Falta de atividades para além das reuniões convocadas pelos DT ou Direção da Escola.
f) Os EE pensam que só são chamados quando há problemas.
g) Pouca tradição participativa.
h) Falta de interesse escolar pela vida do aluno
i) Trabalho / vida profissional.
j) Outro:

9.

Durante o presente ano letivo mantive com os EE da turma que dirijo os seguintes contactos:

a) Reuniões coletivas com EE.
b) Atendimentos individuais.
c) Telefonemas.
d) Recados na caderneta / destacáveis de impressos.
e) Documentos enviados pelo DT.
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f) Encontros ocasionais com o DT.
g) Mensagens orais através de alunos.
h) Mensagens via Internet (mail).
i) Outros.

10. Em média (estimativa), no conjunto da minha atual direção de turma, convoco os EE pelos motivos e com a
frequência seguintes:
a) Indisciplina
b) alteração de comportamentos
c) Aproveitamento
d) Absentismo
e) Organizar atividades para EE
f) Entregar os Registos de avaliação

11. Motivos que conduziram ao contato com o DT por iniciativa dos EE:
a) Metodologias dos professores.
b) Avaliação de final de período.
c) Critérios de correção das provas de avaliação.
d) Integração do educando no grupo turma.
e) Questões familiares.
f) Problemas de saúde.
g) Justificação de faltas.
h) Insucesso escolar.
i) Contacto de rotina.
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j) Pedido de acompanhamento do SPO.
k) Outro:

12. Na minha opinião, as vantagens da boa relação escola‐família refletem‐se:
a) No aproveitamento e no comportamento do aluno.
b) Na facilitação do trabalho do professor.
c) No desempenho do professor.
d) Outros: prevenção comportamentos de risco

13. Situações que já me trouxeram inconvenientes resultantes da participação dos EE:
a) Agressão verbal.
b) Expressão de opiniões sobre funções a desempenhar pelo DT.
c) Expressão de opiniões sobre a Direção.
d) Utilização de conhecimentos pessoais para passar por cima da hierarquia do DT.
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e) Manifestações de descontentamento sem ouvir os professores.
f) Abuso nos contactos.
g) Pressão sobre avaliação / classificação.
h) Expressão de opiniões sobre questões pedagógicas sem conhecimento devido.
i) Outros:

14. Na coordenação das atividades e dos professores da minha direção de turma:
a) Promovo a articulação de estratégias entre o Conselho de Turma.
b) Promovo a discussão sobre critérios de avaliação e comportamento.
c) Coordeno a adequação de atividades, conteúdos e métodos de trabalho à situação concreta do grupo‐turma e à
especificidade de cada aluno.
d) Outros:

15. No seu entendimento, em que domínios a prática organizacional do diretor de turma exerce uma influência mais
direta nos outros professores da turma? (Assinale com X até duas influências)
a) Discussão dos problemas dos alunos.
b) Estratégias a utilizar nas aulas.
c) Recursos e materiais a utilizar.
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d) Discussão de problemas gerais de ensino.
e) Outros (Qual?):

16. Na relação/articulação com os outros elementos das Estruturas de Orientação Educativa:
a) Estabeleço canais de comunicação com as estruturas de Orientação Educativa. (SPO, NEE, …)

b) Participo na discussão de estratégias a adotar com as famílias mais problemáticas.
c) Coopero na realização de planos de apoio com as famílias que deles necessitam.
d) Troco informações com outros DTs, a fim de procurar estratégias diversificadas para com as famílias dos alunos.
e) Outros:

17. Quais os assuntos que considera importantes para serem tratados nas reuniões do CT?
a) Planificação e articulação interdisciplinar.
b) Definição de uma estratégia educativa global.
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c) Definição de critérios de avaliação.
d) Resolução de assuntos quanto ao comportamento e aproveitamento dos alunos.
e) Avaliação dos alunos.
f) Organização e adequação da Gestão Flexível do Currículo.
g) Informação dos resultados dos contatos obtidos entre DT/EE e DT/alunos...
h) Resolução de assuntos disciplinares
i) Coordenação e inovação das práticas pedagógicas.
j) Elaboração e adequação do PCT.

18. Que funções considera mais necessárias no exercício do seu Cargo?
a) Fomentar a interação e participação dos EE/Pais e restante comunidade na Escola.
b) Funções essencialmente burocráticas: verificação/lançamento das faltas e suas justificações, dossiês de turma constantemente
atualizados...
c) Reunir com o CT e os Pais/EE, ou o seu representante, nomeadamente para definir a Gestão Flexível do Currículo a adotar na turma.
d) Reuniões do CT sobre assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar dos alunos (avaliação).
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19. Que dificuldades encontra (ou encontrou) no desempenho das funções de DT? (Assinale com um (X) a opção)
a) Falta de formação adequada para o cargo.
b) Excesso de burocracia que o cargo envolve.
c) O elevado número de alunos por turma (aumenta o trabalho do DT).
d) Falta de reconhecimento e valorização do cargo.
e) Indefinição ou desadequação dos normativos.
f) Falta de um clima organizacional que propicie a colaboração e o trabalho de equipa.
g) Insuficiente número de horas atribuídas para o cumprimento de todas as funções do cargo.
h) Falta de tempo para trabalhar em grupo (DT/alunos; DT/Professores).
i) Falta de apoio para a resolução dos problemas (disciplinares e outros).
j) Falta de meios (condições ambientais para atendimento, materiais…).
l) Desmotivação dos restantes professores.
m) Falta de participação do EE/Pais (ou intervenção inadequada).

20. Em caso de conflito grave entre pais e professores ou professores e alunos, quais as estratégias a que costuma
recorrer? (Assinale com X as duas estratégias que utiliza com mais frequência)
a) Mediar ambas as partes, ouvindo-os atentamente para tentar resolver o conflito.
b) Colocar e tentar resolver a questão em conselho de turma.
c) Comunicar a ocorrência ao delegado de disciplina para que este resolva.
d) Comunicar ao diretor para que este tome as decisões adequadas.
e) Ignorar a reclamação, esperando o seu esquecimento.
f) Outra (Qual?):

111

Relatório de autoavaliação
21. Na construção do Projeto Curricular de Turma, sentiu dificuldades?

Sim ____11_

Não __8___

21.1. Se Sim, elas foram devidas a…. (Assinale com X até três respostas)
a) Pouca colaboração entre professores.
b) Falta de hábitos de trabalho em equipa.
c) Necessidades de formação dos professores neste domínio.
d) Pouca disponibilidade de tempo entre professores.
e) Falta de comunicação/interligação entre os vários órgãos de gestão da escola.
f) Falta de atitude reflexiva e avaliativa dos professores.
g) Falta de colaboração entre professores e pais/encarregados de educação.
h) Outra (Qual?)
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Análise dos Questionários do Pessoal Não Docente
Foi aplicado o questionário a todo o pessoal não docente do Agrupamento Vertical de
Escola de Fragoso composto por 36 elementos, (83% exerce funções de Assistentes Operacionais
e 17% de Assistentes Técnicos), 78% pertencente ao sexo feminino e 22% ao sexo masculino. A
maior parte dos elementos (64%) exerce funções há mais de 10 anos; 14% tem entre 5 a 10 anos
de serviço o que revela uma estabilização da equipa. 14% tem entre 1 e 4 anos de serviço e 8%
apresenta um tempo de serviço inferior a um ano. Apresentam contrato de trabalho em Funções
Públicas por tempo indeterminado 81% dos elementos e 19% a termo certo. A formação académica
dos inquiridos situa-se na sua maioria no 12º ano (56%). 11% dos elementos têm formação
superior. Os restantes (17%) têm o 9º ano de escolaridade, (8%) o 6º ano e ainda (8%) o 4º ano de
escolaridade.
Relativamente ao ponto do questionário “Satisfação com a Organização da Escola” no
que concerne à Direção, nomeadamente no dar a conhecer o Projeto Educativo e Regulamento
Interno da escola o pessoal não docente revela-se maioritariamente Satisfeito (54,17) e Muito
Satisfeito (34,72). Sentem-se ainda maioritariamente Muito Satisfeitos (55,56%) e Satisfeitos
(33,33) no apoio que direção presta na resolução de problemas pessoais e profissionais.
Consideram-se ainda Satisfeitos e Muito Satisfeitos (38,89% e 33,33%) quanto ao facto de serem
envolvidos na definição do plano anual de formação e Muito Satisfeitos e Satisfeitos (44,44% e
41,67% respetivamente) quanto ao se procurar que recebam uma formação adequada para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional. Reconhecem que há prática de uma cultura de
colaboração entre os elementos da comunidade educativa mostrando-se Satisfeitos e Muito
satisfeitos (56,67% e 16,67%). Consideram ainda que são motivados a participar em reuniões de
discussão sobre melhorias de procedimentos a nível de escola, mostrando-se Satisfeitos (52,78%)
e Muito satisfeitos (19,44%) e a participar ativamente na organização e desenvolvimento das
atividades da escola mostrando-se também Muito Satisfeitos (41,67) e Satisfeitos (44,44%).
Relativamente a este dois últimos aspetos revelaram respetivamente 5,56% e 2,78% de
insatisfação. Consideram-se Muito Satisfeitos/Satisfeitos (77,78%) quanto ao facto de serem tidas
em conta as competências profissionais de cada um na distribuição do trabalho, embora 16,6
revele não ter opinião sobre o assunto, e mostram-se Muito Satisfeitos ((30.56%) e Satisfeitos
(47,22%) relativamente ao facto de ser potenciada a polivalência dos funcionários nomeadamente
através da rotação dos postos de trabalho.. Mostram-se também Muito Satisfeitos/Satisfeitos
(88,88%), considerando a existência de uma boa relação com as famílias dos alunos e com a
comunidade em geral. O

seu nível de satisfação revela-se maioritariamente muito Satisfeito
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(51,87%) e Satisfeito (32,41%) quanto ao se sentirem respeitados e valorizados, ao facto de se
valorizarem as diferentes culturas e saberes e ainda sentir que podem sempre dar a sua opinião e
que são escutados. Globalmente apresentam níveis de satisfação positivos quanto à relação e ao
apoio da Direção com o pessoal não docente, quanto à forma de distribuição, organização de
trabalho e das atividades, bem como o se sentirem valorizados na sua prática profissional.
Quanto à satisfação com as lideranças, nomeadamente “Satisfação com o exercício de
Liderança da Direção” mostram-se globalmente Muito Satisfeitos (50% dos inquiridos) e
Satisfeitos (34%), no que se refere à atuação e criação de um clima de confiança; ao
reconhecimento e valorização do trabalho; à preocupação em facilitar os recursos necessários ao
desempenho dos funcionários; à facilidade de comunicação; ao apoio e incentivo do trabalho em
equipa; ao empenho da direção na resolução conjunta dos problemas que surgem a nível
profissional de algum funcionário; à atitude da direção na motivação dos funcionários; no
proporcionar pontualmente um horário flexível aos funcionários de forma a compatibilizarem a sua
vida profissional e familiar; à competência, dinamismo e sabedoria na gestão dos conflitos; e ainda
em saber ouvir os funcionários no seu processo de avaliação. Mostram-se Muito Satisfeitos
(26,7%) e Satisfeitos (60%) relativamente ao apoio que a direção fornece a todas as iniciativas de
inovação e melhoria propostas pelos funcionários; ao reconhecimento das iniciativas por parte dos
funcionários; à divulgação das informações e decisões fundamentais do Ministério da Educação e
Ciência; à eficácia na circulação da informação entre a Direção e os serviços; à avaliação periódica
da satisfação dos funcionários, nomeadamente através de reuniões ou conversas nos vários
aspetos (condições de trabalho, nível de comunicação, opções de formação, atendimento em
geral). Verifica-se que alguns funcionários se mostram Pouco satisfeitos (8,3%) relativamente à
divulgação das informações e decisões fundamentais do Ministério da Educação e Ciência; à
eficácia na circulação da informação entre a direção e os serviços; e em saber ouvir os funcionários
no seu processo de avaliação.
No que concerne à “Satisfação com o Exercício de Liderança pela Coordenadora Técnica ou
Encarregado Operacional” verifica-se que a maioria se posiciona globalmente no Satisfeito (52%)
e Muito satisfeito (26%) relativamente aos vários itens, nomeadamente na existência de reuniões
periódicas conjuntas para avaliação do trabalho e desempenho; na possibilidade de os funcionários
proporem alterações, inovações e de as suas propostas serem geralmente tidas em consideração,
bem como serem felicitados pessoalmente quando fazem um bom trabalho; na competência,
dinamismo e capacidade de gestão de conflitos por parte da coordenadora técnica. Quanto ao
conhecimento das suas funções e respetivas tarefas 47,2% dos inquiridos sente-se Muito
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Satisfeitos e 41,67% sente-se Satisfeito. Ao nível da satisfação com as lideranças intermédias
verifica-se uma ligeira insatisfação (Insatisfeito e Pouco Satisfeito – 9%), sendo mais notória na
existência de reuniões periódicas conjuntas para avaliação do trabalho e desempenho; no facto das
suas propostas serem geralmente tidas em consideração; e serem felicitados pessoalmente
quando fazem um bom trabalho.
A dimensão “Satisfação com as Condições de Trabalho” apresenta o indicador de Muito
Satisfeito em 57,6% dos inquiridos e Satisfeito em 32% no que diz respeito ao gosto pelo trabalho
desenvolvido em geral na escola, com os professores e com os alunos; ao facto de a escola estar a
corresponder às expectativas; de os professores respeitarem o trabalho e o gosto em permanecer
nesta escola. Apresenta o indicador de Muito Satisfeito em 32,2% e Satisfeito em 53,8% dos
inquiridos quanto ao clima/ambiente da escola; às condições de trabalho; ao ser tido em conta na
atribuição do trabalho as necessidades específicas da tarefa; o sentirem-se respeitados no trabalho
pelos encarregados de educação e pelos alunos. Mostram Pouca Satisfação (13,9%) relativamente
ao sentirem-se respeitados pelos alunos no seu trabalho.
O ponto “Satisfação com o Desenvolvimento da Carreira” apresenta-se mais
heterogéneo, mostrando Muito Satisfeito (61%) e Satisfeito (36%) quanto à demonstração de
interesse em aprender novos métodos de trabalho e na participação regular em ações de formação
(respetivamente 50% e 30,6%). Ainda quanto à formação, os inquiridos mostram-se Muito
Satisfeitos (16,7%) e Satisfeitos (661%) quanto ao facto de ser ministrada uma formação inicial
sobre o serviço a todos os novos funcionários; quanto à possibilidade de fazerem sugestões para o
plano de formação verifica-se uma % de elementos que refere não ter opinião (22,2%), 28%
mostram-se Muito Satisfeitos e 44.4 Satisfeitos. Nitidamente revelam Pouca Satisfação (50%) e
Insatisfação (2,8%) quanto à sua participação na tomada de decisões em que são negociados
parâmetros de avaliação, resultados e competências. A avaliação da satisfação neste item parece
estar associado ao processo de avaliação formal de desempenho, ficando influenciado por esse
processo.
Prosseguindo com a dimensão “Satisfação com o Nível de Motivação Própria” mostramse globalmente Muito Satisfeitos (37%) e Satisfeitos (45%) quanto à participação ativa na escola,
no que lhe diz respeito; à proposta que fazem de planos de melhoria; ao desenvolvimento habitual
de trabalho em equipa; à partilha com os colegas dos seus conhecimentos/aprendizagem que
adquiriram no âmbito da formação profissional de que beneficiaram; ao facto de se sentirem
encorajados a desenvolver melhores práticas na sua área de trabalho; e ainda se envolverem na
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definição do plano anual de formação. Verifica-se um grau de satisfação mais baixo quanto ao facto
de serem envolvidos e escutados para a definição do plano anual de formação. Esta dimensão
apresenta, em média, nos diferentes itens, 13% de respostas “Não tenho opinião”, salientando-se o
item relacionado com partilha com os colegas dos seus conhecimentos/aprendizagem que
adquiriram no âmbito da formação profissional de que beneficiaram (22,2%) e do seu envolvimento
na definição do plano anual de formação (16,7%). Parece que a capacidade de refletir acerca de si
próprios e do seu envolvimento pessoal influenciou estes resultados.
A “Satisfação no Relacionamento Interpessoal” quanto ao clima relacional existente
entre o pessoal não docente; entre o pessoal não docente e a direção; entre o pessoal não docente
e o pessoal docente; entre o pessoal não docente e os alunos; e entre o pessoal não docente e os
encarregados de educação revela-se também globalmente muito positiva, apresentando 47% no
Muito Satisfeito e 43,3% no Satisfeito. É de salientar o maior grau de satisfação no relacionamento
interpessoal com a direção (Muito Satisfeito 61,1) e o menor com os seus pares, que embora se
mantenha globalmente positivo (Muito Satisfeito41,7%; Satisfeito 38,9), introduz no clima relacional
o Pouco Satisfeito em 11,1% dos elementos.
Por último na “Satisfação com as Condições Físicas, de Higiene, de Segurança e
Equipamentos” da escola, mais especificamente a satisfação com a qualidade dos espaços e
instalações, com as condições de segurança, com a disponibilidade e acessibilidade aos serviços,
com os equipamentos informáticos e equipamentos/produtos de limpeza disponíveis e ainda com
as condições de higiene, observam-se resultados que na globalidade dos itens se apresentam
positivos (Muito Satisfatório em 43% e Satisfatório em 46%), e 4,5% mostram-se Pouco Satisfeitos.
Em conclusão o pessoal não docente mostra uma boa satisfação (prevalecendo em percentagem,
nas diferentes dimensões, o Muito Satisfeito e o Satisfeito) com a organização da escola, com as
lideranças (sendo esta satisfação mais acentuada ao nível da direção em comparação com as
lideranças intermédias, não obstante a ser positiva), com as condições de trabalho com o
desenvolvimento na carreira, com o nível de motivação própria e relacionamento interpessoal bem
como com as condições físicas, de higiene, de segurança e equipamentos. No sentido de
otimização, de melhoria e de promoção da satisfação do pessoal não docente será importante
considerar a possibilidade de auscultação, de incentivar e permitir uma participação na discussão
de aspetos organizativos da escola; no processo de avaliação; na definição do plano de formação;
e ainda na ação de valorização explícita pelas lideranças intermédias ao pessoal não docente, pelo
seu desempenho.
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INQUÉRITOS AO PESSOAL NÃO DOCENTE
Nota: Sempre que existe uma escala, ela varia entre 1 (pontuação mínima) e 5 (pontuação máxima), apresentando as
seguintes correspondências: 1‐muito insatisfeito, 2 insatisfeito‐, 3‐ Pouco Satisfeito, 4 ‐ Satisfeito 5 - Muito Satisfeito
DADOS DE ENQUADRAMENTO
A amostra é composta por 36 funcionários.

A. Níveis de Satisfação
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1. SATISFAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

A Direção dá a conhecer o Projeto Educativo da Escola.
A Direção dá a conhecer o Regulamento Interno da Escola.
Os funcionários são envolvidos na definição do plano anual de formação.
Reconheço que há prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.
Nesta escola há uma boa relação com as famílias dos alunos e com a comunidade em geral.

1.6
1.7

Procura-se que os funcionários recebam formação adequada para o seu desenvolvimento profissional e pessoal.
Na distribuição do trabalho tem-se em conta as competências profissionais de cada um.

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Os funcionários são motivados a participar em reuniões de discussão sobre melhorias de procedimentos a nível de escola.
É potenciada a polivalência dos funcionários nomeadamente através da rotação de postos de trabalho.
A Direção apoia os funcionários na resolução de problemas pessoais e profissionais.
Os funcionários participam ativamente na organização e desenvolvimento das atividades da escola.
Nesta escola, sinto-me respeitada(o) e valorizada(o).
Nesta escola valorizam-se as diferentes culturas e saberes.
Os funcionários podem sempre dar a sua opinião e são escutados.
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2 SATISFAÇÃO COM AS LIDERANÇAS
2.1. SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA DA DIREÇÃO
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

A Direção, com a sua atuação, cria um clima de confiança.
A Direção reconhece e valoriza o meu trabalho.
A Direção preocupa-se em facilitar aos funcionários os recursos necessários ao seu desempenho
A comunicação com a Direção é fácil.
A Direção apoia e incentiva o trabalho em equipa.
A Direção empenha-se na resolução conjunta dos problemas que surgem a nível pessoal de algum funcionário.
A Direção empenha-se na resolução conjunta dos problemas que surgem a nível profissional de algum funcionário.
A Direção apoia todas as iniciativas de inovação e melhoria propostas pelos funcionários.
A atitude da Direção motiva os funcionários.
A Direção reconhece as iniciativas por parte dos funcionários.
As informações e decisões fundamentais do Ministério da Educação e Ciência são sempre divulgadas.
A circulação da informação entre a Direção e os serviços da escola é eficaz.

2.1.13

A Direção proporciona, pontualmente, aos funcionários um horário flexível de forma a compatibilizarem a sua vida
profissional com a familiar.
A Direção é competente, dinâmica e sabe gerir os conflitos.
A escola avalia periodicamente a satisfação dos funcionários, nomeadamente através de reuniões ou conversas nos vários
aspetos (condições de trabalho, nível de comunicação, opções de formação, atendimento geral).
Nesta escola, os funcionários são ouvidos durante o seu processo de avaliação.

2.1.14
2.1.15
2.1.16
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2.2. SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE LIDERANÇA PELA COORDENADORA TÉCNICA OU
ENCARREGADO OPERACIONAL
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Nesta escola, todos os funcionários conhecem a sua função e respetivas tarefas.
Nesta escola, existem periodicamente reuniões conjuntas para avaliar o trabalho e o desempenho.
Nesta escola os funcionários propõem alterações, inovações, etc.
Nesta escola, as propostas dos funcionários são geralmente, tidas em consideração.
A Coordenadora Técnica é competente e dinâmica.
A Coordenadora Técnica sabe gerir conflitos.
Nesta escola, os funcionários são felicitados pessoalmente quando fazem um bom trabalho.

3- SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇOES DE TRABALHO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Estou satisfeito com o clima/ambiente da escola.
Estou satisfeito com as condições de trabalho que tenho na escola.
Nesta escola, na atribuição do trabalho, tem-se em conta as necessidades específicas da tarefa.
Gosto do trabalho que desenvolvo, em geral, na escola.
Gosto do trabalho que desenvolvo com os professores
Gosto do trabalho que desenvolvo com os alunos.
A escola está a corresponder às minhas expectativas.
Gosto/gostaria de permanecer nesta escola.
Os professores da escola respeitam o meu trabalho.
Os pais e encarregados de educação da escola respeitam o meu trabalho.
Os alunos respeitam o meu trabalho.
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4. SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Nesta escola é ministrada uma formação inicial sobre o serviço a todos os novos funcionários.
Eu participo na tomada de decisões em que são negociados parâmetros de avaliação, resultados e competências.
Demonstro interesse em aprender novos métodos de trabalho.
Participo regularmente em ações de formação.
Geralmente, faço sugestões para o plano de formação.

5. SATISFAÇÃO COM O NÍVEL DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Participo ativamente na organização da vida na escola, no que me diz respeito.
Proponho planos de melhoria da escola.
Desenvolvo habitualmente trabalho em equipa.
Nesta escola, os funcionários que beneficiaram de formação profissional comunicam aos colegas o que aprenderam.
Nesta escola, sentimo-nos encorajados a desenvolver melhores práticas na nossa área de trabalho.
Nesta escola, os funcionários são ouvidos para definir o plano anual de formação.
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6. SATISFAÇÃO NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
6.1

Satisfação com o clima relacional existente entre o pessoal não docente.

6.2

Satisfação com o clima relacional existente entre o pessoal não docente e a Direção.

6.3

Satisfação com o clima relacional existente entre o pessoal não docente e docente.

6.4

Satisfação com o clima relacional existente entre o pessoal não docente e os alunos.

6.5

Satisfação com o clima relacional existente entre o pessoal não docente e os encarregados de educação.

7. SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES FÍSICAS, DE HIGIENE, DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Satisfação com a qualidade dos espaços e instalações da escola.
Satisfação com as condições de segurança existentes na escola.
Satisfação com a disponibilização e acessibilidade aos serviços de bar, refeitório, vestiário e outros apoios que facilitam a vida
dos funcionários.
Satisfação com os equipamentos informáticos disponíveis.
Satisfação com os equipamentos/produtos de limpeza disponíveis.
Satisfação com as condições de higiene na escola.
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