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1. Enquadramento estratégico da autoavaliação 

1.1. Introdução 

O grande propósito da autoavaliação é o da melhoria do desempenho global da Escola e é um 

instrumento poderoso nos processos de mudança. Tem como objetivos: 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da Escola e 

dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e 

responsabilidade; 

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da Escola; 

 Garantir a credibilidade do desempenho da Escola; 

 Atingir a certificação dos padrões de qualidade da Escola. 

 Suporte legal: 

 “A autoavaliação tem caráter obrigatório, ..” Art. 6º da Lei nº 31/2002, de 20 de 

Dezembro. 

 Alínea c) do ponto, do art.9º do Dec.-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril; 

 

O Plano de autoavaliação abarca a Escola em todas as suas vertentes e serviços. A 

autoavaliação inclui um plano de comunicação, visto ser uma área-chave em todos os 

processos de mudança, mormente quando se justificam melhorias que acompanhem a 

evolução do processo de ensino e aprendizagem e requer um elevado grau de envolvimento e 

responsabilidade partilhada entre a liderança de topo e as pessoas da organização que 

constituem os elementos mais importantes para assegurar o sucesso do processo. 

Por isso, optámos pela Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework 

ou CAF) que é uma ferramenta da Gestão da Qualidade Total inspirada no Modelo de 

Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (European Foundation for 

Quality Management ou EFQM). Este modelo analisa a organização simultaneamente por 

diferentes ângulos, promovendo uma análise holística do seu desempenho. 
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A CAF Educação permite identificar os pontos fortes, aspetos a melhorar e elaborar um 

plano de ação estratégico para a implementação de melhorias. Contribui para a maior 

responsabilização dos órgãos de gestão e possibilita uma sensibilização para a mudança 

organizacional. Permite o conhecimento da organização de acordo com os objetivos fixados e 

é ponto de partida para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

É um modelo simples de aplicar e “sem” custos, mobiliza a organização para a Qualidade e, 

quando aplicado sistematicamente, permite conhecer a evolução da organização. 

A alínea h) do artigo 2 da lei 31/2002, de 20 de dezembro, determina que o processo de 

avaliação de uma instituição educativa deve Promover uma cultura de melhoria continuada 

da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projetos 

educativos. 

A avaliação externa realizada pela IGEC atribuiu-nos a menção qualitativa de Suficiente nos 

domínios dos resultados e da liderança e gestão porque: A ação da Escola tem produzido um 

impacto aquém dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco 

consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas. 

No ano letivo de 2016-17, o NAI continua a fazer a caracterização da Escola, a analisar os 

dados da avaliação dos alunos (interna e externa) para promover a reflexão entre pares e 

facilitar a construção de processos de melhoria, sensibilizando a comunidade educativa para 

as mudanças que devem ser feitas com vista à promoção de um sucesso educativo mais 

expressivo e eficaz.  

Mais recentemente, esta equipa iniciou uma formação sobre a operacionalização de ações 

de melhoria, estando nesta fase a monitorizar as equipas operacionais nos seus trabalhos de 

planificação e implementação de atividades integradas no plano de melhorias durante o ano 

letivo 2016/2017 e 2017/2018. No próximo ano letivo, as ações de melhoria serão avaliadas 

através de questionários aplicados à comunidade educativa. 

Ainda este ano letivo a Escola irá proceder à implementação do Observatório Pedagógico, 

com incidência nas práticas de sala de aula.  

 

 

 

 

 



 

5 
 

1.2. Âmbito e finalidades 

 

Missão 

Desenvolver ações e mecanismos que promovam a melhoria e a autorregulação na Escola 

Secundária de S. Lourenço em Portalegre com o objetivo de melhorar o seu funcionamento e 

tornar o seu desempenho mais eficaz e eficiente, nomeadamente, na obtenção do sucesso. 

 

Âmbito 

Áreas identificadas no relatório de avaliação externa da IGEC e refletidas nas metas gerais e 

operacionais do Projeto Educativo da Escola, ações de melhoria identificadas no Relatório de 

avaliação interna CAF 2014/2015 e no Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional 

de Promoção do Sucesso Escolar 2016/2018. 

 

Responsáveis 

Direção da Escola, Núcleo de Avaliação Interna e Equipas Operacionais. 

 
Garantias 
Confidencialidade e imparcialidade no tratamento dos dados. 

 
Duração 

Dezoito meses.  
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2. Constituição da Equipa de Autoavaliação 

A Equipa iniciou funções no dia 27/01/10, tendo-se decidido que a representante da equipa no 

Conselho Pedagógico seria a professora Maria da Conceição Fé por ter mais experiência nesta 

área, daí que, por Despacho do Director da Escola, do dia 28 do mesmo mês, tenha sido 

nomeada Coordenadora da Equipa. 

A partir desta data, a equipa reuniu, inicialmente, todas as semanas, às quartas-feiras, pelas 

catorze horas e trinta minutos, posteriormente, reunia regularmente, mas sem uma 

periodicidade definida. 

Referências:  

a) O Projeto Educativo da Escola  

b) O Relatório apresentado pela IGEC, na sequência da sua intervenção na ESSL no 

âmbito da Avaliação Externa das Escolas, nos dias 7 a 9 de janeiro de 2014;  

c) Os relatórios de análise dos resultados de final de período, elaborados pelo Núcleo 

de Avaliação Interna. 

d) O Relatório da avaliação interna realizada no ano letivo de 2014-15  

Metas: 

a) Aumentar a eficácia da Escola: melhorar a coerência entre os resultados da 

classificação interna e os da externa; 

b) Otimizar a ação dos recursos humanos e dos materiais educativos para melhorar 

os desempenhos e os resultados dos alunos; 

c) Submeter as classificações de cada período letivo à construção de estratégias de 

remediação/consolidação. 

d) Implementar ações de melhoria promotoras de sucessos dentro e fora da sala de 

aula. 

 

2.1. Identificação do Coordenador de Projeto 

Nome do Coordenador Maria da Conceição Banazol Velez Ângelo Fé 

E-mail do Coordenador saofe@sapo.pt 
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2.1.1. Reuniões da Equipa de Autoavaliação  

 

Dia da Semana 4ª feira 

Horas da reunião (início 
e final) Das 15:30 às 17:00 

 

2.1.2. Identificação da Equipa de Autoavaliação 

N.º Nome 
 

Email 
Setor da comunidade 

educativa1 

1 Conceição Fé 
saofe@sapo.pt Professora do Ensino 

Secundário. 

2 Anabela Carvalho 
anabelagdecarvalho@gmail.com Professora do 3º CEB e 

Secundário. 

3 Maria José Gonçalves 
mariajose.goncalves@hotmail.com Professora do 3º CEB e 

Secundário. 

4 Sónia Pimentel 
smpaixao@gmail.com Professora do 3º CEB e 

Secundário. 

5 João Teixeira joaoteixeira7@gmail.com 
Professor do Ensino 
Secundário. 

6 Manuel Fernandes manuelfernandesessl@gmail.com 
Professor do Ensino 
Secundário. 

7 Elisabete Martinho  essl.beta@gmail.com Assistente Técnica 

8 Lucinda Fernandes fernandes.lucinda@gmail.com Assistente Operacional 

9  
 Representante dos 

Encarregados de Educação 

10 Rui Cara D’Anjo ruianjo12@gmail.com Representante dos Alunos 

3. Cronograma do projeto 

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

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

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

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

documentos estratégicos da organização escolar. 

  

                                                           
1
 Professor (indicando o ciclo), Funcionário, Aluno, Pais/EE, Autarquia, entre outros 
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3.1. Cronograma geral 

 

 

  



 

9 
 

3.2. Fases/Responsáveis/Datas 

Fases Responsáveis Meses 

Plano de Ações de Melhoria  

1. Formação do PAM Inicial  Formador Janeiro 2017 

2. Elaboração do PAM Inicial Equipas Operacionais Março 2017 

3. Implementação do PAM Equipas Operacionais 
Janeiro 2017 a julho 

2018 

4. Formação do PAM Intermédio Formador Julho 2017 

5. Elaboração do PAM Intermédio Equipas Operacionais 
Julho 2017, setembro 

2017 e março 2018 

6. Formação do PAM Final Formador Julho 2017 

7. Elaboração do PAM Final Equipas Operacionais Julho 2018 

Observatório de Ensino e Aprendizagem 

1. Formação do Observatório Formador Janeiro 2017 

2. Elaboração dos indicadores do Observatório Equipa de AA Fevereiro a Abril 2017 

3. Construção questionários Formador Abril 2017 

4. Aplicação dos questionários Equipa de AA Maio2017 

5. Elaboração do Relatório estatístico CESOP Junho 2017 

6. Entrega do relatório estatístico  Formador Julho 2017 

Questionários de Avaliação do PAM 

7. Reunião de explicação dos questionários Formador Novembro 2017 

8. Elaboração dos indicadores dos 
questionários 

Equipa de AA 
Novembro 2017 a 

Fevereiro 2018 

9. Construção questionários CESOP Março 2018 

10. Aplicação dos questionários Equipa de AA Abril 2018 

11. Elaboração do Relatório estatístico CESOP Maio 2018 

12. Entrega do relatório estatístico  Formador Junho 2018 
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4. Plano de Comunicação 

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

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

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

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

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

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

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

adesão geral junto dos atores educativos.   

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

das ações subsequentes. 

Assim, são objetivos do presente Plano de Comunicação: 

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

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

autoavaliação pode fazer a diferença); 

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

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

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

Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios 
Frequência / 

Meses 
Resultados esperados 

Início de projeto 

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

• Dar a conhecer o projeto de 
autoavaliação 

• Explicar a forma de implementação da 
autoavaliação 

o Objetivos a alcançar 
o Metodologia a seguir 
o Entre outros 

 Conselho 
Pedagógico e NAI 

A Comunidade 

Educativa 

Reuniões dos órgãos de 

topo e intermédios, 

Coordenadores do 

PND, Associação de 

Estudantes, Associação 

de Pais e Encarregados 

de Educação e página 

web. 

Uma vez por 

período letivo 

Aumentar em 15% o 

envolvimento de pessoas nas 

atividades de autoavaliação e 

nas ações de melhoria. 

Observatório de Ensino 
e Aprendizagem 

• Sensibilizar o pessoal docente e alunos 
para a importância do preenchimento 
dos questionários 

• Explicar o preenchimento dos 
questionários 

• Explicar a importância da participação 
responsável dos intervenientes 

Direção da Escola 
e Conselho 
Pedagógico 

Pessoal Docente e 

Alunos 

Reuniões do Conselho 

Pedagógico e de 

Departamentos e email 

institucional da Escola 

Uma vez antes 

da aplicação 

dos 

questionários 

Obter, pelo menos, 80% de 

respostas aos questionários 

Implementação das 
Ações de Melhoria  

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

NAI 

Toda a comunidade 

educativa 

 Direção, Conselho 

Pedagógico, 

Departamentos, 

Coordenadores do 

PND, Representantes 

dos Pais, Associação de 

Estudantes, Associação 

de Pais e Encarregados 

de Educação e página 

web da Escola. 

Mensalmente 

(na semana do 

conselho 

pedagógico) 

Demonstrar a eficácia das 

melhorias numa melhor 

implementação das 

estratégias, na redução das 

tarefas e na obtenção de 

sucessos. Aumentar em 15% a 

adesão de intervenientes em 

ações de melhoria. 
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Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios 
Frequência / 

Meses 
Resultados esperados 

Questionários de 
Avaliação do PAM 

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

• Explicar o preenchimento dos 
questionários 

• Explicar a importância da participação 
responsável dos intervenientes 

Direção da Escola 
e Conselho 
Pedagógico 

Toda a comunidade 

educativa 

Direção, Conselho 

Pedagógico, 

Departamentos, 

Coordenadores do 

PND, Representantes 

dos Pais, Associação de 

Estudantes, Associação 

de Pais e Encarregados 

de Educação e página 

web da Escola. 

Uma vez antes 

da aplicação 

dos 

questionários 

Obter, pelo menos, 90% de 

respostas aos questionários. 

Instituir os processos de 

autoavaliação e de melhorias 

como um procedimento 

inerente ao funcionamento da 

Escola. 

 


