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Introdução 

 
O presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do processo de autoavaliação 

realizado no Agrupamento de Escolas de Felgueiras (AEF) durante o ano letivo 2017/2018. Para a 

realização desta autoavaliação foi utilizado o modelo de autoavaliação CAF (Estrutura Comum de 

Avaliação/Common Assessment Framework) adaptado ao setor da educação (CAF Educação), por sugestão 

do Diretor do AEF, envolvendo os colaboradores - Pessoal Docente (PD) e Pessoal Não Docente (PND) e os 

cidadãos/clientes - alunos/formandos e Encarregados de Educação (EE). 

Este projeto foi enquadrado legalmente pela Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que aprova o 

sistema de educação e do ensino não superior, procurando promover a melhoria da qualidade do 

sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia, assegurar o sucesso 

educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas, permitir 

incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados do 

Agrupamento, sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no 

processo educativo, valorizando o seu papel, bem como promover uma cultura de melhoria contínua 

da organização.  

 

Modelo CAF 

 

A CAF Educação é um modelo de autoavaliação do desempenho organizacional, especificamente 

desenvolvido para ajudar as instituições de ensino e formação do sector público dos países europeus 

a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total, melhorando o seu nível de desempenho e de 

prestação de serviços. 

Este modelo tem como finalidade contemplar vários objetivos, nomeadamente:  

• Introduzir uma cultura de excelência e os princípios da Gestão da Qualidade Total nas 

organizações da administração pública; 

• Orientar as organizações progressivamente para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA 

"Planear - Executar - Rever - Ajustar“; 

• Facilitar a autoavaliação das organizações públicas com o objetivo de obter um diagnóstico e 

identificar ações de melhoria; 
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• Servir de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor público e 

privado; 

• Facilitar o bench learning entre organizações do setor público. 

A estrutura da CAF tem 9 critérios que identificam os principais aspetos a ter em conta numa análise 

organizacional. Cada critério está decomposto num conjunto de subcritérios (28) que identificam as 

principais questões a considerar quando se avalia uma organização. 

Este modelo consiste na relação de causa-efeito entre os meios (a forma como as atividades/práticas 

são desenvolvidas) e os resultados (o êxito obtido pela boa aplicação e conjugação dos meios), bem 

como na informação de retorno (feedback).  

A implementação da CAF prevê a realização de um diagnóstico organizacional que permite a 

identificação de pontos fortes e de áreas a melhorar, perspetivando sempre uma melhoria contínua. 

Para esta, privilegia-se o Ciclo PDCA ou Ciclo de Deming: 

 Plan/Planear: Estabelecimento de objetivos e processos necessários para apresentação 

de resultados; 

 Do/Executar: Implementação dos processos, isto é, das medidas de melhoria; 

 Check/Rever: Monitorização e medição dos resultados; 

 Act/Ajustar: Implementação de ações de melhoria com o objetivo da melhoria contínua 

dos processos. 

Estas quatro fases reforçam a ideia de que os programas de melhoria devem iniciar com um 

planeamento cuidadoso, resultando numa execução eficaz, devendo esta ser revista e 

eventualmente ajustada voltando, novamente, a um planeamento cuidadoso num ciclo contínuo. 

Figura 1- Critérios CAF 
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O Processo de autoavaliação do AEF 
 
Constituição da Equipa de Autoavaliação 

 
A equipa é liderada por uma coordenadora, docente do 2.º ciclo, grupo 200, que acumula as funções 

de líder do projeto (LP) e líder da equipa.  

A Comissão de Avaliação Interna é a equipa nuclear da autoavaliação e é composta pelos seguintes 

elementos:  

 
Tabela 1- Equipa de autoavaliação 

Nome Cargo/função 

Carla Sandra Paiva Leitão Docente do 2.º ciclo e Coordenadora da CAI 

Deolinda do Céu Magalhães 
Mendes 

Docente do 3.º ciclo e ensino secundário 

Hélder Justino Amorim Babo Barros Docente do 3º ciclo e ensino secundário 

Zaida Freitas dos Santos da Silva Técnica Superior Especializada (Representante do pessoal 
não docente) 

Ivone Catarina Alves Leite Aluna do ensino secundário 

Maria Joaquina Pereira Cunha Representante dos encarregados de educação 

 

Para além da equipa nuclear, foram constituídos grupos consultivos de apoio ao diagnóstico, 

nomeadamente: 

 Encarregados de educação de diferentes anos/ciclos; 

 Alunos/formandos de diferentes anos/ciclos. 

O desenvolvimento desta metodologia teve como finalidade a envolvência da participação da comunidade 

educativa (estimulando a reflexão e partilha de ideias entre os participantes) de modo a diagnosticar os 

pontos fortes e áreas a melhorar do Agrupamento. Paralelamente, o relatório da avaliação externa de 

2015/2016 da Inspeção-Geral de Educação e Ciência indicava como aspeto a melhorar “Consolidar o 

processo de autoavaliação como instrumento estratégico para a construção de planos de ação de 

melhoria com impacto nas práticas profissionais e na prestação do serviço educativo.” 

 
Instrumentos utilizados 
 

Os instrumentos utilizados para a realização da autoavaliação do AEF estão resumidos na figura 

seguinte.  
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Assim, o processo de autoavaliação do AEF foi feito com base em questionários de avaliação da 

satisfação, administrados ao PD, PND, aos alunos/formandos e aos pais/EE. Estes foram elaborados 

pela CAI tendo por base os critérios do modelo CAF, sendo, posteriormente, validados pela Dra. Inês 

Nolasco (CAF). As respostas dadas aos questionários tiveram por base os critérios de SIM ou NÃO, e 

Discordo muito, Discordo, Concordo, Concordo muito e Não respondo. Foi igualmente preenchida a 

grelha de autoavaliação pela CAI, identificando nestas evidências que justificassem a pontuação 

atribuída a cada indicador, critério e subcritério da CAF. Esta baseia-se no modelo de grelha de 

autoavaliação disponível no manual de apoio para aplicação da CAF da DGAEP. O sistema de 

pontuação utilizado na referida grelha foi o sistema de pontuação avançado da CAF, uma vez que, é 

o mais apropriado para as organizações que pretendem refletir de forma mais pormenorizada a 

análise feita aos subcritérios. Assim, este sistema permite pontuar (para cada subcritério) todas as 

fases do ciclo PDCA em simultâneo (figura 3).  

Figura 2- Instrumentos de autoavaliação 
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 Antes de iniciar o processo propriamente dito, a CAI definiu os indicadores para os diversos 

subcritérios da CAF, tendo em conta as especificidades do AEF, através da análise dos seus documentos 

estruturantes e o relatório de avaliação externa de 2015/2016. Estes indicadores foram alvo de avaliação 

através de questionários e do preenchimento da grelha de autoavaliação (GAA) (identificação de 

evidências recorrendo à pesquisa documental, ao conhecimento de cada elemento da equipa sobre a 

realidade do agrupamento e à colaboração solicitada). 

 

Etapas do processo de autoavaliação 
 

O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado do mesmo, ao ritmo possível da organização 

escolar e em função dos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento. 

Figura 3- Sistema de pontuação avançado da CAF e exemplo da sua aplicação 
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A partir de 8 de novembro de 2017, após aprovação em Conselho Pedagógico da constituição da CAI, 

deu-se início ao projeto. Este tem por base as seguintes etapas: 

 
Tabela 2- Etapas do processo de autoavaliação 

 
 

 

Plano de comunicação 

 

Todo o processo de comunicação esteve a cargo da equipa de autoavaliação que teve com o objetivo 

primordial proporcionar um maior conhecimento, interesse e envolvimento de todos nos intervenientes 

no processo.  

Neste sentido foram feitas sessões de apresentação do projeto, procurando uma divulgação abrangente 

do mesmo ao Conselho Pedagógico, ao Conselho Geral, ao PD, ao PND, aos alunos/formandos e pais/EE. 

Nestas sessões foi apresentado o modelo CAF, os seus objetivos, bem como, a necessidade de participação 

de todos neste processo de autoavaliação.  

Posteriormente, solicitamos aos diretores de turma a realização de assembleias de turma na hora de 

DT/aluno para, uma vez mais, sensibilizar os alunos para o seu envolvimento na concretização do projeto 

identificando pontos fortes e áreas a melhorar no Agrupamento. No seguimento destas assembleias, os 

delegados e subdelegados de turma participaram numa reunião de grupo consultivo com elementos da 

CAI, durante a qual apresentaram as reflexões feitas na turma, contribuindo assim para a concretização 

do projeto. 

Foi feita, igualmente, uma reunião com o grupo consultivo de pais/EE, de todos os níveis de ensino, para 

10 Passos para a 
aplicação da CAF 

1 Criar a equipa de autoavaliação 

2 Planear a autoavaliação  

3 Organizar a formação 

4 Divulgar o projeto de autoavaliação 

5 

Realizar a autoavaliação. Inclui: 
5.1 Aplicar inquéritos de satisfação 
5.2 Tratar e analisar os resultados dos inquéritos 
5.3 Realizar diagnóstico Meios 
5.4 Realizar diagnóstico Resultados 

6 Elaborar o relatório da autoavaliação 

7 Elaborar o plano de melhorias 

8 Divulgar o plano de melhorias 

9 Implementar o plano de melhorias 

10 Planear a autoavaliação seguinte 

Preenchimento da grelha de autoavaliação 
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fazer o ponto de situação das ações desenvolvidas pela CAI, bem como, solicitar a identificação de pontos 

fortes e áreas a melhorar. 

O presente documento será apresentado ao Diretor, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral para 

aprovação do mesmo.  

 

Recursos 
 

No que diz respeito aos recursos utilizados no processo de autoavaliação, a CAI dispunha de uma sala 

de trabalho equipada com computador, uma pasta virtual partilhada na rede informática por todos 

os elementos da CAI e de um email institucional: cai@aefelgueiras.pt. 

 

Formação 
 

Todos os elementos da Comissão de Avaliação Interna frequentaram e concluíram uma ação de 

formação à distância sobre a CAF ministrada pela DGAEP.  

 

Questionários 
 

A CAI decidiu aplicar os questionários ao universo do PD, PND e a uma amostra do universo dos 

pais/encarregados de educação do Agrupamento e alunos/formandos. A seleção dos alunos/formandos 

e pais/ encarregados de educação foi realizada aleatoriamente (intervalo de confiança a 95%), para que 

todos tivessem a mesma oportunidade de serem selecionados. 

Os questionários incidiram sobre os critérios da CAF, com perguntas fechadas onde o inquirido tinha de 

escolher entre respostas alternativas e perguntas de resposta curta. As respostas aos questionários 

foram facultativas, anónimas e confidenciais. 

Foi decidido pela CAI que a inquirição seria feita através de uma plataforma de questionários online para o 

PD, PND e alunos/formandos. Os pais/encarregados de educação receberam os questionários através 

do seu educando. Os questionários continham um pequeno texto de sensibilização, para que todos 

participassem empenhadamente neste processo. 

 

 

mailto:cai@aefelgueiras.pt
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Apresentação dos resultados de autoavaliação 
 

Os resultados de autoavaliação derivam da análise dos questionários aplicados à comunidade educativa, da 

grelha de autoavaliação preenchida pela CAI e da auscultação realizada em reuniões com os grupos 

consultivos.  

A CAI procedeu à análise dos resultados obtidos nos questionários de satisfação do PD, PND, 

alunos/formandos e pais/EE, cujos gráficos se encontram em anexo. Estes resultados foram alguns 

dos indicadores de desempenho utilizados para preencher os critérios da grelha de autoavaliação 

relativos aos resultados, nomeadamente os critérios do 6 ao 9. A CAI não considerou pertinente fazer 

neste relatório uma análise exaustiva dos resultados dos questionários, pois estes apenas são um dos 

meios utilizados para proceder à autoavaliação final. A CAI considera mais importante, nesta altura, 

proceder a uma análise qualitativa dos pontos fortes e das áreas a melhorar.  

A CAI ressalva que a autoavaliação ainda não é um processo fechado, havendo a possibilidade de 

aquando da apresentação do Plano de Melhoria, no início do próximo ano letivo, existirem algumas 

alterações à análise realizada neste momento, decorrentes da auscultação feita às partes 

interessadas relevantes (alunos/formandos e pais/EE) e das sugestões que a Dra. Inês Nolasco (CAF). 

Nesta secção apresentam-se os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, no âmbito dos critérios e 

subcritérios do modelo da CAF. 

Neste âmbito, entende-se por: 

 Pontes fortes: aspetos que a organização escolar já desempenha com qualidade, ou seja, as áreas, 

atividades ou processos que constituem uma mais-valia para organização escolar, funcionando 

como fatores essenciais para a melhoria contínua; 

 Oportunidades de melhoria: as áreas, atividades ou processos que não existem na organização 

escolar mas deveriam existir para um bom desempenho da mesma e/ou ações que existem mas 

que necessitam de ser melhoradas para um desempenho excelente  e/ou ações para garantir a 

sustentabilidade de uma área de excelência. 

Os pontos fortes e as oportunidades de melhoria definidos pela CAI, considerados na GAA, seguiram o 

critério do sistema de pontuação avançado da CAF (figura 3). Assim, a reflexão da CAI consubstanciada na 

identificação de evidências foi contemplada diretamente no diagnóstico. 

A seguinte análise contempla os resultados do preenchimento da GAA (avaliação da CAI) e os resultados dos 

questionários aplicados à comunidade escolar. 
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CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA 
 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

 

 

O que a Liderança da organização faz para: 

1.1 Dar orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores; 

1.2 Gerir a instituição de ensino e formação, o seu desempenho e a melhoria contínua; 

1.3 Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta; 

1.4 Gerir de forma eficaz as relações com as autoridades políticas e as outras partes 

interessadas. 

 
 

Tabela 3-Descrição dos pontos fortes do Critério 1 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

1.1 

A finalidade, a missão, a visão e os valores estão definidos a 

partir do conhecimento da escola e dos alunos que a 

frequentam, tendo em conta a comunidade onde está 

inserida. 

Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA). 

O projeto, onde estão inseridas a missão, visão e os valores, 

é divulgado na página da internet do agrupamento. 

Página da internet da 

escola. 

Realização de questionários aos Pais/Encarregados de 

Educação sobre o conhecimento do PEA. 

Questionários de 

satisfação. 

Os docentes frequentam ações de formação com vista ao 

cumprimento dos objetivos/metas definidos no PEA. 
Dossier da formação. 

Edital da ata do CG afixada na sala dos professores e em todos 

os centros escolares. 
Edital do CG. 

A responsabilidade pela comunicação interna está 

claramente definida.  
Email institucional. 

1.2 

Estão definidas claramente as responsabilidades de 

liderança e de gestão, tarefas e áreas de competência. 

Documento da Direção e 

Power-Point apresentado na 

reunião geral de docentes do 

início do ano. 

Adoção do modelo CAF para a gestão da qualidade. Projeto CAF do 

Agrupamento. 
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Foi apresentado a toda a comunidade educativa o Projeto 

CAF para o agrupamento promovendo assim o 

envolvimento de todos no mesmo e difundindo, também, 

os procedimentos e objetivos/metas do referido projeto. 

Realização das sessões de 
apresentação do projeto. 

Foi realizada formação para 
implementação do projeto 

CAF. 

Existem canais de comunicação eficazes. 
Página de internet, de 

Facebook e o GIAE. 

Foram criadas equipas de trabalho, tais como, Comissão de 

Avaliação Interna, Plano de Ação Estratégica, tutorias, 

Gabinete de Apoio ao Aluno e Equipa Multidisciplinar para 

prevenção de indisciplina e absentismo. 

Horários dos docentes e 
documentação inerente a 

cada equipa. 

As equipas de trabalho avaliam periodicamente o trabalho 

desenvolvido tendo em conta os objetivos e metas 

definidos. 

Relatórios, por exemplo do 
Plano de Ação Estratégica. 

Existe um reajuste periódico das estratégias adotadas 

tendo em conta os objetivos e metas a atingir. 
Documentos reformulados. 

 

1.3 

A delegação de poderes é feita com base num perfil 

definido para cada cargo. 
Regulamento Interno. 

É valorizado o trabalho desenvolvido pela CAI, tendo sido 

criadas melhores condições de trabalho através da 

atribuição de tempo suficiente para desenvolver as tarefas. 

Horário do docentes da CAI. 

Valorização do empenho dos colaboradores divulgando as 

boas práticas e as atividades desenvolvidas em prol da 

comunidade educativa. 

O jornal do agrupamento e 

página da escola. 

1.4 

Os docentes do agrupamento participaram numa ação de 

formação sobre flexibilização curricular que ainda não se 

encontra em implementação no agrupamento. 

Dossier da formação. 

Elaboração das quatro medidas a privilegiar na 

implementação do Plano de Ação Estratégica integrado no 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso escolar, 

considerando as fragilidades identificadas no agrupamento 

pela equipa de elaboração do mesmo, após a auscultação 

das partes interessadas. 

Plano de Ação Estratégica 

do Agrupamento (PAE). 

Existem protocolos com instituições, autarquia e outras 

entidades com os seguintes objetivos: prevenção para a 

segurança; promoção da saúde através de parcerias com o 

Centro de saúde, com INEM, com a APAV, com grupos de 

teatro, com o GAA e o SPOE. 

Ação de sensibilização 

levada a cabo pelo GNR para 

prevenção de incêndios e a 

iniciativa da proteção civil "A 

Terra Treme”; 

dinamização de ações de 
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sensibilização desenvolvidas 

por uma enfermeira do 

centro de saúde, por técnicas 

da APAV e do INEM e 

representação teatral 

intitulada " Posso falar de 

mim?" dinamizada pelo GAA 

e SPOE representada numa 

sexta -feira à noite com 

grande adesão por parte de 

pais/encarregados de 

educação e 

alunos/formandos. 

Existem parcerias com a câmara municipal, juntas de 

freguesia, centro de saúde e instituições de solidariedade 

social. 

Protocolos das parcerias. 

 

Parcerias no âmbito da formação em contexto de trabalho 

com empresas concelhias. 

Contratos de formação para 

os cursos de educação e 

formação e profissionais. 

 
Parcerias no âmbito da transição para a vida ativa, para 

alunos com necessidades educativas especiais, com 

empresas concelhias. 

PIT 

 
Participação em concursos nacionais, tais como: Kanguru 

sem fronteiras, Equamat, Mat 12, Bio 12, Olimpíadas da 

Química e da Biologia, Concurso de Leitura e Festival de 

teatro “Alemão em Cena (AeC) / Deutsch auf der Bühne”. 

Registo de participação nos 

mesmos. 

 
Publicitação na página internet da escola e no jornal do 

Agrupamento dos bons resultados alcançados e do 

reconhecimento do empenho dos alunos/formandos, 

pais/encarregados de educação e docentes. 

Página de internet e jornal 

da escola. 

 
Entrega de prémios, ao longo do ano letivo, a todos os 

alunos que se destacaram pelo seu desempenho nas várias 

atividades em que participaram convidando 

pais/encarregados de educação, docentes e parceiros. 

Realização do "Dia do 

diploma" e da "Festa de 

encerramento do ano 

letivo". 

 
Organização de eventos que reúnem a comunidade escolar 

e parceiros, evidenciando as performances artísticas e 

culturais dos alunos. 

Festa de Natal, Final do 

concurso Grafema a 

Grafema e Festa de 

encerramento de ano letivo. 

 

Aplicação das medidas do PAE, nomeadamente "Bora lá, 

Matemática!"; "+Na Turma: Turma Mais"; "Falar Claro" e 

"Mediar p'ra melhorar!" 

Relatórios periódicos e 

atividades dinamizadas em 

sala de aula, tais como 

Oficina de Línguas e 

TurmaMais. 

 

Participação de docentes da equipa de elaboração do PAE 

em iniciativas de monitorização do mesmo. 

Certificado de participação e 

trabalho apresentado. 
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Monitorização pela CAI das medidas implementadas do 

PAE. 

Documento de 

monitorização do PAE. 

 
Alteração das estratégias pelos docentes para se atingir as 

metas definidas no PAE, quando na monitorização se 

verifica que os resultados estão aquém do pretendido. 

Documento de 

monitorização do PAE. 

 

 

Tabela 4-Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 1 

Subcritério Oportunidades de Melhoria Evidências 

1.1 

Envolvimento das Partes Interessadas na definição da 
missão, visão e nos valores do Agrupamento. 

 

Grelha  AA      Agrupamento. 
 

Proceder a uma análise mais aprofundada do PEA. 

Divulgação generalizada do PEA. 

O envolvimento da comunidade educativa na elaboração 

do PEA. 

Avaliação abrangente de PEA. 

1.2 

Não existem resultados estatísticos sobre o número de 

alunos/formandos que obtêm qualificações ou graduações 

e respetivos objetivos de impacto, como por exemplo, a sua 

integração socioprofissional. Grelha  AA   Agrupamento. 

 

Não existe o programa Inovar ou equivalente. 

Avaliação da adoção do sistema de gestão de qualidade 

CAF por parte do Agrupamento. 

1.3  

Não existem objetivos/metas definidos relativamente à 

delegação de poderes, ao reconhecimento e à recompensa, 

que só depois de definidos podem ser avaliados e reajustados. 

Grelha  AA      Agrupamento. 

 

Não existem critérios de reconhecimento para os 

docentes e não docentes. 

Envolvimento das partes interessadas na definição do 

perfil para cada cargo. 

Não se realizam periodicamente reuniões envolvendo os 

colaboradores dos vários setores para diagnosticar os 

aspetos a melhorar e as formas de melhoria. 
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Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido a adotar. 

1.4 

Não existem objetivos/metas alinhados com as decisões 

políticas, redes interinstitucionais, reconhecimento 

externo e comunicação externa. Estes devem ser 

definidos para depois poderem ser avaliados e 

reajustados. 
Grelha  AA  Agrupamento. 

 

Valorização externa do agrupamento bem como a 

comunicação externa do mesmo. 

 

Pontuação do critério                                                                                           27,3 

 
CRITÉRIO 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

 
 

Considerar o que a organização faz para: 

2.1 Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas, bem como informação de gestão relevante; 

2.2 Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida; 

2.3 Comunicar e implementar a estratégia e o planeamento em toda a organização e revê-

los de forma regular; 

2.4 Planear, implementar e rever a modernização e a inovação. 

 

Tabela 5- Descrição dos pontos fortes do Critério 2 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

2.1 

Foram identificadas todas as partes interessadas e foi-

lhes comunicado o projeto de autoavaliação para o 

Agrupamento. 

Registo de presenças nas 

ações de divulgação do 

mesmo. 

Estão estabelecidos os procedimentos relativos à recolha 

e análise de informação que sustenta o planeamento 

definido no plano de aplicação do projeto CAF. 

Documento de 

implementação do Projeto 

CAF. 

É feita a recolha de informação relevante sobre os 

interesses formativos dos alunos em articulação com a 

procura empresarial concelhia. 

Documento de auscultação 

aos alunos e processos de 

candidatura aos cursos 

profissionais e de educação 

formação. 
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A orientação vocacional para os alunos do 9.º e 12.º é 

assegurada pelo SPOE. 

Registo elaborado pela 

psicóloga. 

Recolha de informação sobre o processo ensino 

aprendizagem através de documentos partilhados na 

plataforma office 365 que depois são objeto de reflexão 

em reunião de subdepartamento e Conselho Pedagógico. 

Documentos das práticas 
educativa e cumprimento 

das planificações e atas das 
reuniões de 

subdepartamento e 
Conselho Pedagógico. 

Existe a recolha de informação relativa à avaliação 

externa que depois é analisada em reuniões de 

subdepartamento e Conselho Pedagógico. 

Documento que compila 

todos os dados e atas dos 

referidos órgãos. 

É feita a auscultação aos pais/encarregados de educação 

e alunos/formandos relativamente ao funcionamento do 

Agrupamento. 

Questionários de satisfação 

e reuniões com os grupos 

consultivos. 

Procede-se à avaliação os procedimentos relativos à 

recolha e análise de informação que sustenta o 

planeamento. 

Relatório de autoavaliação. 

Existe uma avaliação do cumprimento dos objetivos e 

metas definidos no PEA. 

Atas de reunião de 

departamento e 

subdepartamento e PEA. 

É feita a monitorização do plano de melhoria e do plano 

de ação estratégica (PAE) pela CAI. 

Monitorização do plano de 

melhoria e do PAE. 

Mediante o relatório de autoavaliação procede-se à 

implementação das ações de melhoria propostas. São 

quantificadas as ações implementadas e não 

implementadas do plano de melhoria. 

Relatório final da CAI, 

monitorização do plano de 

melhoria e relatório da 

monitorização do plano de 

melhoria. 

Anualmente, são revistos em departamentos e 

subdepartamentos, os objetivos e metas definidos no 

PEA. 

Atas destes órgãos e o PEA. 

Alteração das estratégias pelos docentes para se atingir 

as metas definidas no PAE, quando na monitorização se 

verifica que os resultados estão aquém do pretendido. 

Documento de 

monitorização do PAE. 

2.2 

Existem procedimentos relacionados com o planeamento 

estratégico e a avaliação de resultados. 

Existe uma comissão de 

análise de resultados que, 

periodicamente, os analisa, 

apresenta em Conselho 

Pedagógico, e em 

subdepartamento são feitas 

propostas tendo em vista a 

melhoria dos resultados. 

Participação dos docentes na elaboração dos documentos 

estruturantes do Agrupamento. 

Atas das reuniões de 

subdepartamento, 

departamento, Conselho 

Pedagógico e Conselho 
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Geral. 

Definição das linhas orientadoras do projeto educativo 

estabelecidas em articulação entre o Diretor, o Conselho 

Geral e o Conselho Pedagógico. Estão estabelecidas 

metas no projeto educativo por áreas de intervenção do 

Agrupamento, incluindo resultados da avaliação interna e 

externa dos alunos. 

Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

Estão definidos resultados mensuráveis e objetivos para 

todos os níveis e áreas do Agrupamento. 

Projeto Educativo do 

Agrupamento e Plano de 

Atividades Anual. 

Foram definidas respostas educativas com vista à 

integração ou inclusão escolar. 

Unidade de Apoio à 

Multideficiência, Projeto 

"Pés na Terra" e Clube 

Atelier de Artes. 

Os procedimentos e os instrumentos relacionados com o 

planeamento estratégico (PAE e PE) e a avaliação de 

resultados são comunicados em conselho geral e reuniões 

de departamento. 

Atas das reuniões dos 

respetivos órgãos. 

Os docentes envolvidos na implementação das medidas 

do PAE frequentaram ações de formação relativas às 

mesmas. 

Certificados de formação e 

dossier da formação. 

Procede-se à avaliação dos procedimentos relacionados 

com planeamento estratégico e a avaliação de resultados, 

da qual resultam relatórios que são apresentados em 

Conselho Pedagógico. 

Relatórios de avaliação dos 

diferentes documentos. 

Realiza-se a avaliação do PAE e a avaliação do projeto 

educativo do agrupamento aquando da análise do 

cumprimento dos objetivos e metas em reunião de 

subdepartamento. 

Relatório periódico do plano 

de ação estratégica e Atas de 

subdepartamento. 

Fazem parte da equipa CAI, que monitoriza o PAE, 

representantes dos alunos e dos encarregados de 

educação, por isso as partes interessadas são ouvidas 

nesta monitorização. 

Constituição da equipa CAI. 

Nos questionários de satisfação, as partes interessadas 

foram questionadas relativamente à implementação de 

medidas no âmbito do PAE, nomeadamente a TurmaMais 

(Bora lá, Matemática!) e oficina de línguas (Falar Claro). 

Questionários de satisfação 

aplicados a alunos e 

encarregados de educação. 

Após a análise dos resultados, são revistos os 

procedimentos com o planeamento estratégico. 

Documento da análise dos 

resultados que contém, para 

além da análise 

propriamente dita, as 

estratégias a utilizar para 

melhorar os resultados. 
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O PAE, o Regulamento Interno e o PEA são revistos. 

Avaliação periódica do 

documento, versões finais 

dos documentos e 

documento com as metas e 

objetivos do PEA 

reformulado. 

2.3 

Existem procedimentos relacionados com o planeamento 

operacional e a avaliação de resultados. 

Existe uma comissão de 

análise de resultados que, 

periodicamente, os analisa, 

apresenta em Conselho 

Pedagógico, e em 

subdepartamento são feitas 

propostas tendo em vista a 

melhoria dos resultados. 

O PAA é construído a partir de propostas de toda a 

comunidade educativa. 
Informação contida no PAA. 

Existe um núcleo de projetos, cuja responsável integra o 

Conselho Pedagógico, que planeia os projetos a 

implementar durante o ano letivo. 

Planificação do trabalho a 

desenvolver pelo núcleo de 

projetos. 

No início do ano letivo são definidos os objetivos/metas 

por área curricular. 
PEA 

Os objetivos e metas são comunicados em 

subdepartamento. 
Atas do órgão. 

Os docentes frequentam ações de formação que 

contribuem para o cumprimento dos objetivos e metas. 
Dossier da formação. 

Implementação do PAA em que cada proponente(s) 

é(são) responsável(eis) pelo cumprimento da atividade 

que propõe. 

PAA 

Cada projeto tem o respetivo responsável. 
Planificação dos 

projetos. 

Aquando da concretização das atividades do PAA é feita 

uma avaliação pelos proponentes das mesmas. Os alunos, 

no final de cada período, avaliam as atividades em  que 

participaram. Quer a avaliação dos proponentes, quer a 

avaliação dos alunos é feita na plataforma office 365. 

Documento de avaliação 

do PAA. 

Existe, em cada período e no final do ano letivo, uma 

monitorização do PAA realizada pela equipa responsável. 

Relatório de avaliação 

do PAA. 

Existe, em cada período e no final do ano letivo, uma 

monitorização dos projetos implementados pelo núcleo 

de projetos. 

Relatório de avaliação de 

projetos. 
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Elaboram-se, no final do ano letivo relatórios relativos ao 

funcionamento dos departamentos e da autoavaliação. 

Relatórios do 

coordenador(a) de 

departamento e da CAI. 

É feito, por período, o relatório do impacto das medidas 

de promoção do sucesso escolar na avaliação dos alunos, 

que é apresentado em Conselho Pedagógico. 

Relatório de avaliação do 

impacto das medidas de 

promoção de sucesso 

escolar. 

Existe a avaliação dos procedimentos relativos ao 

planeamento operacional e à avaliação dos resultados. 

Documento por período da 

Comissão de Análise de 

Resultados. 

Em cada período são revistos os objetivos definidos 

relativos ao planeamento operacional e a avaliação dos 

resultados, em reunião de subdepartamento e pela 

Comissão de Análise de Resultados. 

Documento por período da 

Comissão de Análise de 

Resultados e atas dos 

respetivos órgãos. 

No final de cada ano letivo o PAA e os projetos de escola 

são reformulados e revistos no início do ano letivo 

seguinte, pois os novos docentes podem propor outras 

atividades e outros projetos com o objetivo de 

proporcionar a melhoria contínua dos mesmos. 

PAA e dossier dos 

projetos. 

2.4  

O processo de autoavaliação foi planeado pela CAI, onde 

se encontra um representante dos alunos e um 

representante dos EE que, também, deram o seu 

contributo para o planeamento do mesmo. 

Projeto de autoavaliação do 

Agrupamento. 

Os procedimentos e/ou objetivos e metas foram 

comunicados a toda a comunidade educativa, em 

reuniões de Conselho Geral e Conselho Pedagógico e de 

apresentação do projeto CAF. 

As atas das reuniões dos 

respetivos órgãos e os 

suportes comunicacionais 

utilizados. 

Os membros da CAI realizaram uma ação de formação à 

distância sobre a CAF ministrada pela DGAEP. 

Trabalhos realizados durante 

a formação. 

O projeto de autoavaliação foi apresentado à 

comunidade educativa. 

Suportes comunicacionais 

utilizados nas reuniões e atas 

de Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral. 

Participação da equipa responsável pela elaboração do 

Plano de Ação Estratégica no segundo ciclo de seminários 

regionais PNPSE 201772018. 

Certificado de Participação. 

 

Tabela 6- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 2 

Subcritério Oportunidades de Melhoria Evidências 

2.1 

Auscultação das partes interessadas relevantes. 

Grelha AA Agrupamento. 
 Não existe o levantamento das taxas de empregabilidade 

dos ex-alunos dos cursos profissionais e dos cursos de 

educação formação. 
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2.2 

O envolvimento da comunidade educativa na elaboração de 

documentos estruturantes do Agrupamento.  

Grelha AA Agrupamento. 
 

Desenvolver projetos no âmbito da solidariedade, educação e 

emprego, ensino e investigação. 

Divulgar, de uma forma abrangente o Plano de Ação 

Estratégica e o PE. 

Auscultação das partes interessadas na revisão dos 

documentos. 

2.3 

Apresentar, de forma abrangente, o PAA à comunidade 

educativa. Divulgar, de forma abrangente, os projetos da 

escola. 
Grelha AA Agrupamento. 

 

Avaliação, por parte dos alunos, das atividades.   

2.4 

Definir uma estratégia de modernização e inovação da 

escola que depois tem que ser monitorizada e ajustada. 

Grelha AA Agrupamento. 

 

Implementar a flexibilização curricular. 

Envolver, as partes interessadas na elaboração do plano 

de melhoria do Agrupamento. 

Implementar o plano de melhoria com base em processos 

e responsabilidades definidas. 

Pontuação do critério                                                                                                                                     63,8 

 
 

CRITÉRIO 3 – PESSOAS 
 

Conceito dos Subcritérios (SC) 
 

 

Considerar o que a organização faz para: 

3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em conformidade com o 

planeamento e a estratégia; 

3.2 Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos individuais 

e organizacionais; 

3.3 Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades, promovendo 

o seu bem-estar. 
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Tabela 7- Descrição dos pontos fortes do Critério 3 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

3.1 

Existem critérios de distribuição de serviço docente. 
Documento relativo à 

distribuição de serviço 

docente. 

Os critérios de distribuição do serviço docente foram 

apresentados e aprovados pelo CP. 
Ata do referido órgão. 

Existe um regulamento dos serviços administrativos, que 

é um instrumento de gestão de recursos humanos. 

Manual de procedimentos 

administrativos dos serviços 

de administração escolar. 

Estão definidas as competências dos Assistentes Técnicos, 

de acordo com a área funcional atribuída a cada um, bem 

como a definição de rotatividade de funções. 

Documento de desempenho 

de funções. 

Existe um modelo de avaliação de desempenho de 

recursos humanos (um para PD e outro para PND). 
Relatório de autoavaliação. 

Contratação com critérios claros e objetivos e respetiva 

divulgação. 

Documentos do processo de 

contratação. 

Existe um plano de permuta do serviço docente e um 

plano de substituição para não docentes. 

Documento de Permuta; 

Horário, documento de 

desempenho de funções dos 

chefe de assistentes 

operacionais, dos serviços 

administrativos e da 

tesoureira dos mesmos 

serviços. 

Os critérios de contratação são divulgados na página 

oficial do agrupamento. Faz parte integrante do júri um 

técnico de recursos humanos da autarquia. 

Documento com os critérios. 

São reajustados os critérios de distribuição do serviço 

docente. 

Versão revista dos critérios 

de distribuição do serviço 

docente e horários de 

docentes e alunos.   

3.2  

É elaborado anualmente um plano de formação 

considerando as fragilidades identificadas no 

agrupamento. 

Plano de formação do 

agrupamento. 

Estão definidas as competências para as lideranças. 
Regulamento Interno do 

Agrupamento. 
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O Plano de formação é apresentado e aprovado em CP. Ata do respetivo órgão. 

As partes interessadas participam na elaboração da 

proposta de ações de formação. 

Atas de reunião de 

departamento/subdepartam

ento. 

São organizadas ações de formação necessárias para o 

desenvolvimento de competências do PD (visto que do 

PND é feito pela autarquia). Frequência de ações de 

formação necessárias ao desenvolvimento de 

competências por parte do PD. 

Dossier da formação. 

 São disponibilizados formadores internos para suprimir 

lacunas detetadas no agrupamento. 

São organizadas ações de formação para o PD que 

permitem acompanhar as inovações profissionais. 

É prestado apoio e acompanhamento regular aos novos 

docentes, exemplos, são recebidos pelo diretor e 

coordenador, e realizam-se reuniões de início de ano 

letivo. 

Guião de arranque do ano 

letivo, email institucional, 

atas de reunião e plano de 

trabalho. 

A divulgação do plano de formação é feita através do 

CFAE, Direção e coordenadora de formação. 

Email e cartazes de 

divulgação. 

O Plano de formação é avaliado no final de cada ano 

letivo em conselho de coordenadores da formação. Nesta 

reunião é feita uma reflexão sobre o que foi planificado e 

o que foi realizado. São apresentados dados estatísticos 

sobre o n.º de ações realizadas e o n.º de docentes e não 

docentes que participaram nelas. Também é analisado o 

que não foi concretizado e respetiva justificação. Os 

dados que saem desta reunião são apresentados na 

reunião de Pedagógico de Diretores realizada no CFAE 

(Centro de Formação). 

Documento que reúne os 

dados que são apresentados 

na reunião. 

Revisão do plano de formação após a análise da reflexão 

feita durante a reunião do conselho de coordenadores da 

formação. Esta revisão leva em conta o que não foi 

concretizado no plano de formação anterior procurando 

concretizar as lacunas identificadas. 

Atas das reuniões onde é 

feita a análise da reflexão e 

respetiva construção de um 

novo plano. 

Foi revisto o processo de desenvolvimento de 

competências digitais nos docentes. 

Formação no office 365 e no 

E- twining 

3.3 

Estão definidos procedimentos relativos ao envolvimento 

do PD e PND na gestão do Agrupamento que foi aprovado 

de forma participativa pelo CG e CP. 

Regulamento Interno do 

Agrupamento e atas dos 

referidos órgãos. 
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São realizadas reuniões entre os Coordenadores de 

Departamento e um elemento da Direção bem como 

reuniões de Conselho Pedagógico e reuniões de 

Departamento/Subdepartamentos. Nestas reuniões são 

analisados documentos estruturantes da escola, o plano 

de formação e critérios de avaliação. 

Atas das reuniões. 

São realizados anualmente questionários de satisfação do 

PD e do PND. 
Questionários de satisfação. 

Nos horários do PD estão definidos tempos semanais de 

trabalho colaborativo. 
Horários. 

São divulgadas as informações e decisões fundamentais 

do Ministério da Educação a todo o pessoal. 

Email institucional e placards 

na sala do PND e sala de PD. 

São divulgados os resultados dos inquéritos de satisfação 

que avaliam, por exemplo as condições de trabalho, o 

clima da escola, o envolvimento da comunidade, etc. 

Página oficial da escola e 

atas do Conselho Pedagógico 

e Conselho Geral. 

São divulgados os resultados do Agrupamento. 
Atas de Conselho Geral e 

Conselho Pedagógico. 

No relatório final da CAI, as sugestões, opinião e grau de 

satisfação são tidos em conta nas medidas de melhoria a 

propor. 

Relatório Final da CAI 

2016/2017 e documento 

relativo à Reflexão das 

Práticas Educativas e do seu 

contexto. 

 
 

 
 

Tabela 8- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 3 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

3.1 

Não existe um manual de acolhimento para o pessoal 

docente e não docente. 

Grelha de autoavaliação 

do Agrupamento. 

A participação do PD na definição dos critérios de 

distribuição de serviço docente. 

Não estão definidos normas e procedimentos para serem 

efetuados na ausência do técnico competente. 

Os objetivos do relatório de autoavaliação do PND não 

vão de encontro à área funcional de cada um. 

Não existe uma divulgação pública de louvores. 
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Não existe comunicação generalizada dos critérios de 

distribuição do serviço docente. 

Não existe uma reflexão entre avaliador e avaliado com 

vista à identificação dos aspetos mais fracos e das áreas 

prioritárias para a melhoria do desempenho dos seus 

profissionais.   

Não é feita a monitorização dos critérios de distribuição 

do serviço docente, pelo PD.   

Não é feita a revisão periódica do regulamento dos 

serviços administrativos. 

Não existe uma revisão regular das competências dos 

assistentes técnicos. 

Não é feita a avaliação periódica dos critérios de 

contratação dos técnicos especializados (os critérios de 

contratação do restante PND não é da competência do 

AEF, mas sim da autarquia). 

Não existe reflexão interna/debate entre o avaliador e o 

avaliado relativa à avaliação do desempenho do PD e do 

PND. 

Não havendo avaliação da maioria dos processos também 

não foram identificadas pela equipa ações AA corretivas 

ou de melhoria implementadas. 

3.2 

Supervisão pedagógica. 

Grelha de autoavaliação 

do Agrupamento. 

Não existe uma reflexão comparativa dos planos de 

formação entre o agrupamento com outras instituições. 

Não existe uma avaliação do impacto da formação na 

prática docente e consequentemente o contributo desta 

para o cumprimento dos objetivos da escola. 

 
3.3 

Não existe um plano de segurança na escola sede. 

Grelha de autoavaliação 
do Agrupamento. 

Não existem objetivos e metas relacionados com as 

condições de trabalho. 

Não existem objetivos relacionados com o envolvimento do 

PD e PND na gestão do Agrupamento. 
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Não existe envolvimento direto do PD e PND na definição de 

regras do Regimento Interno. 

Formação direcionada para as condições de trabalho. 

Rotatividade de postos de trabalho entre PND. 

Valorizar e reconhecer o mérito. 

Realizar reuniões mais regulares entre a Direção e o PND. 

Não se fazem reuniões com as partes interessadas 

relevantes e com os colaboradores do PND. 

Não há metas definidas relativas ao envolvimento do PD e 

do PND na gestão do agrupamento e condições de trabalho. 

Documentar as melhorias realizadas com base nos 

resultados dos questionários de satisfação e nas reuniões 

com os grupos consultivos. 

Pontuação do critério                                                                                           41,1 

 

 

 

 
CRITÉRIO 4 – PARCERIAS E RECURSOS 

 

Conceito dos Subcritérios (SC) 
 

 

Considerar o que a organização faz para: 

4.1. Desenvolver e gerir parcerias com outras organizações;     

4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os alunos/formandos;    

4.3. Gerir os recursos financeiros;        

4.4. Gerir o conhecimento e a informação;       

4.5. Gerir os recursos tecnológicos;        

4.6. Gerir os recursos materiais.  
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Tabela 9- Descrição dos pontos fortes do Critério 4 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

4.1 

 
Estão identificados os parceiros-chave no Projeto Educativo 

do Agrupamento. 

PEA 

Foram estabelecidos protocolos com a DGEstE e a Câmara 
Municipal de Felgueiras e Escolas Secundárias, Serviços 

de Saúde, Juntas de Freguesia, Bombeiros, Guarda 
Nacional Republicana,  

Instituto de Emprego e Formação Profissional (Centro de 
Emprego), Centro Regional de Segurança Social, Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras do 
Instituto Politécnico do Porto, Centro de Formação Sousa 

Nascente e Microsoft 365. 

Protocolos. 

São estabelecidas parcerias com empresas concelhias 
para a melhoria das aprendizagens dos alunos (PIT), para 

formação em contexto de trabalho/estágio dos alunos 
dos cursos profissionais. 

Protocolos. 

Deslocação de entidades como a GNR e as enfermeiras do 
centro de saúde para ações de curta duração com os 

alunos e para apoio aos mesmos. 
Sumários do livro de ponto. 

Participação numa mostra de oferta formativa em 

parceria com autarquia, com outras escolas e 

agrupamentos e empresas locais. 

Planificação da mostra e 

registos fotográficos. 

Realizam-se ações de diagnóstico preventivo de saúde em 

parceria com o centro de saúde. 

Dossier do gabinete de apoio 

ao aluno. 

É feita a monitorização no âmbito dos cursos profissionais 

e de outras ofertas formativas, assim como na aplicação 

do PIT. 

Cadernetas de estágio. 

 

Existem procedimentos para recolha de sugestões/ 

reclamações e pedidos de informação dos alunos e 

pais/Encarregados de Educação. 

Atas de reuniões de 

conselho de turma, nas 

quais os representantes 

dos encarregados de 

educação estão 

presentes; questionários 

de satisfação, reuniões 

de grupos consultivos e 

assembleias de turma e 

de delegados e 

subdelegados. 

4.2 
Existem procedimentos para o envolvimento dos alunos e 

encarregados de educação na autoavaliação do 

Agrupamento. 

A constituição da equipa 

da CAI que procede à 

autoavaliação do 

agrupamento. 
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Na página de internet do Agrupamento são divulgados os 

documentos estruturantes e informações pertinentes do 

Agrupamento. 

Site 

www.aefelgueiras.pt/aefelgu

eiras. 

Existe a divulgação sistemática das principais atividades e 

resultados alcançados no jornal escolar e na página da 

internet. 

Site 
www.aefelgueiras.pt/aefelgu

eiras e jornal Sovelinhas. 

Existe a divulgação dos resultados do Agrupamento no 

Conselho Pedagógico e no Conselho Geral. 
Atas dos respetivos órgãos 

Existe divulgação da informação via plataforma office 365 

e email institucional. 

Documentos existentes na 

plataforma e presentes no 

email. 

O Conselho Geral emite um edital que integra as suas 

deliberações. 
Edital do Conselho Geral 

Realizam-se reuniões trimestrais com os delegados e 

subdelegados no sentido de os auscultar sobre problemas 

existentes e sugestões de melhoria, dinamizadas pelas 

coordenadoras de diretores de turma. 

Atas das reuniões. 

Foi dinamizado o orçamento participativo. 

Documentação relativa ao 

processo do orçamento 

participativo. 

Participação de pais/EE na CAI e no Conselho Geral. 

Regimento da CAI e Conselho 

Geral e atas dos respetivos 

órgãos. 

Realizaram-se questionários de satisfação junto dos 

alunos/formandos e pais/EE para monitorizar os objetivos 

e metas que já estão definidos no PEA. 

Questionários aplicados. 

De acordo com os resultados obtidos nos questionários 

de satisfação são revistos os procedimentos do 

Agrupamento que permitem cumprir os objetivos/metas 

estipulados. 

Objetivos/metas do PEA 

definidos para cada ano 

letivo. 

4.4 

No início do ano letivo realiza-se uma ação de formação, 

para os docentes novos no Agrupamento relativamente à 

utilização da plataforma office 365. 

Convocatória para a 

formação. 

Utilizam-se diversos suportes de apoio à comunicação, 

tais como, página internet, painéis informativos, cartazes, 

jornal da escola, página de facebook, plataforma office 

365.  

Documentação vária do 

Agrupamento, como o plano 

de sucesso educativo. 

Existe o email institucional. 

Os contactos de email que 

terminam todos em 

@aefelgueiras.pt. 
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Existe a divulgação dos conteúdos discutidos em 

Conselho Pedagógico através de edital. 

Edital do Conselho 

Pedagógico. 

Existe o GIAE online. Página da internet da escola. 

4.5 

São atribuídos tempos aos docentes do grupo de 

recrutamento de informática para apoiar os utilizadores 

nas dificuldades encontradas.  
Horários dos docentes. 

Existe uma equipa de manutenção de recursos 

tecnológicos. 

São utilizadas as novas tecnologias no processo ensino-

aprendizagem, como por exemplo, a utilização de 

quadros interativos. 
Sumários das disciplinas. 

Utilização da aplicação Kahoot na disciplina de 

matemática, utilização dos manuais digitais, de vídeos e 

de animações. 

Existem multiplataformas de gestão da organização 

escolar, como, a JPM, a ASE, Utilatas, office 365, GIAE. 
Respetivas plataformas. 

Utilizam-se plataformas digitais para avaliar as atividades 

do Agrupamento. 

Os registos nas respetivas 

plataformas. 

4.6 

Existe um procedimento para requisição de material. Formulário de requisição. 

Existe um plano de emergência. Plano de emergência. 

Existem portas corta-fogo nos corredores de acesso aos 

laboratórios. 
Planta da escola. 

Realizam-se simulacros de incêndio e de catástrofes 

naturais. 

Documentos de suporte à 

concretização dos simulacros 

e os sumários. 

Existem elevadores, rampas e lugares de estacionamento 

para pessoas com deficiência. 
Planta da escola. 
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Existe a disponibilização de recursos à comunidade, 

nomeadamente o aluguer dos pavilhões de educação 

física. 

Contratos de aluguer. 

Realiza-se a limpeza diária das salas de aula. 
Horários das assistentes 

operacionais 

Os docentes propõem em subdepartamento a aquisição 

de recursos materiais. 

Atas do respetivo órgão e 

documento de requisição de 

material. 

Os diretores de instalações fazem relatórios anuais. 

Relatório elaborado pelos 

respetivos diretores de 

instalações. 

É feito o levantamento, no final de cada ano letivo, das 

necessidades de melhoria nos domínios organizacionais e 

físicos. 

Documento onde está 

registado o levantamento. 

É feita a monitorização da adequação e eficácia dos 

materiais e recursos didáticos utilizados. 
Questionários de satisfação. 

 
 
Tabela 10- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 4 

Subcritério Oportunidades de Melhoria Evidências 

4.1 

Estabelecer objetivos/metas relacionadas com a criação, 

gestão, monitorização e avaliação de parcerias, para 

posterior comunicação, monitorização e ajuste. 

Grelha AA Agrupamento. Melhor adequação da oferta formativa às necessidades do 

concelho. 

Valorizar, publicamente, as parcerias. 

4.2 

Estabelecer objetivos/metas, mais abrangentes, relacionadas 

com o envolvimento dos alunos e dos pais/encarregados de 

educação na gestão do Agrupamento. 

Grelha AA Agrupamento. 
Estabelecer procedimentos para um maior envolvimento 

dos alunos e encarregados de educação na elaboração do 

PAA e do PEA. 

Divulgar na página da internet do Agrupamento a oferta 

educativa. 
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Reforçar a visibilidade do Conselho Geral para a 

comunidade educativa.  

Envolvimento dos pais/ encarregados de educação. 

Envolvimento dos alunos/ formandos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

4.4 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Estabelecer, formalmente, os objetivos /metas relativos 

à gestão do conhecimento e informação entre os 

colaboradores do Agrupamento e as partes 

interessadas/exterior do Agrupamento, para depois 

serem comunicados, avaliados e ajustados. 

Grelha AA Agrupamento. 

4.5 

Estabelecer, formalmente, os objetivos /metas relativos 

à gestão das tecnologias e a forma como estas podem 

apoiar os diversos processos do Agrupamento, para 

depois serem comunicados, avaliados e ajustados. 

Grelha AA Agrupamento. 
Realizar ações de formação na área das TIC. 

Melhorar as plataformas de gestão da organização 

escolar. 

Desenvolver os recursos digitais. 

4.6 

Estabelecer procedimentos ou objetivos/ metas relativos 

à gestão dos recursos materiais, para depois serem 

comunicados, avaliados e ajustados. 

Grelha AA Agrupamento. 

Poupança dos recursos energéticos. 

Melhorar o plano de emergência e constituir uma equipa 

responsável pela segurança. 

Implementar mais projetos ligados ao ambiente. 

Melhorar a gestão dos desperdícios. 

Pontuação do critério                                                                                           21,5 

 
 

CRITÉRIO 5 – PROCESSOS 

 
 

Conceito dos Subcritérios (SC) 
 

 

O que a organização faz para: 

5.1 Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática; 
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5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos/partes 

interessadas; 

5.3 Coordenar os processos em toda a instituição de ensino e formação e com outras 

organizações. 

 

Tabela 11-Descrição dos pontos fortes do Critério 5 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

5.1 

Existem objetivos/metas relativos à gestão do processo 

de ensino-aprendizagem. 
PEA 

Existe a promoção da adoção de práticas de diferenciação 

pedagógica. 

PAE e todas as medidas lá 

inseridas. 

São definidas e práticas de promoção da diferenciação 

pedagógica, tais como, equipa de constituição de turmas, 

caracterização da turma no início do ano letivo, avaliação 

diagnóstica e apoios. 

Documentos referentes a 

cada prática. 

Os docentes, em subdepartamento, elaboram as 

planificações e os conteúdos de cada disciplina são 

apresentados aos encarregados de educação pelo diretor 

de turma. 

Planificações e o documento 

com os conteúdos e aulas 

previstas. 

Os critérios e instrumentos de avaliação são discutidos 

ajustados em reuniões de subdepartamento e divulgados 

aos alunos e encarregados de educação em suporte de 

papel, havendo o registo no sumário de aula. 

Sumários e critérios. 

São definidos os critérios para o Quadro de Mérito e de 

Valores em reunião de Conselho Pedagógico. 
Atas do respetivo órgão. 

Existem objetivos/metas relativos à diminuição da 

indisciplina no Agrupamento. 
Medida 4 do PAE. 

Os objetivos e metas do PEA são comunicados aos alunos 

através da página da internet da escola. 
Página da internet da escola. 

Estão atribuídos tempos para trabalho colaborativo entre 

docentes, onde os mesmos desenvolvem trabalho em 

equipa. 

Horário dos docentes. 

Os docentes dão a conhecer o programa da disciplina e a 

planificação da mesma. 
Sumários da disciplina. 
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Realizam-se reuniões, periódicas, gerais e individuais com 

os pais/encarregados de educação para os informar do 

processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos. 

Documento de registo, folhas 

de presenças e atas. 

Implementam-se programas pedagógicos específicos, tais 

como: apoio ao estudo, apoio educativo para os alunos 

com multideficiência, apoio educativo para os alunos com 

necessidades educativas especiais, preparação para 

Exames/Provas de aferição e finais, Turma Mais e apoio 

tutorial. 

Sumários e horários dos 

alunos e professores. 

Aplicam-se práticas pedagógicas específicas em sala de 

aula como a oficina de línguas, aplicação do kahoot na 

matemática, o ensino experimental da ciências e a 

utilização de manuais digitais, vídeos e animações. 

Sumários e horários dos 

alunos. 

Implementam-se planos de sucesso educativo onde são 

especificadas estratégias de recuperação para os alunos 

com maiores dificuldades. 

Plano de sucesso educativo. 

Existe o reconhecimento do mérito dos alunos através 

dos quadros de mérito e de valores. 

Listagem definitiva dos 

alunos que integram esses 

quadros. 

Existe o reconhecimento, por período, dos alunos com 

melhor aproveitamento por turma 
Cartazes afixados. 

Os trabalhos realizados pelos alunos são expostos em 

locais de visibilidade. 
Exposições realizadas. 

São implementados os procedimentos necessários para 

atingir os objetivos/metas relativos à diminuição da 

indisciplina no Agrupamento. 

Documentos e 

procedimentos elaborados 

pela equipa de mediação de 

conflitos. 

Os procedimentos relativos ao funcionamento do 

gabinete de mediação de conflitos são comunicados via 

email institucional aos docentes. 

Correio enviado. 

Realizaram-se ações de formação necessárias para o 

cumprimento dos objetivos/metas da diminuição da 

indisciplina. 

Círculo de estudos 

"Motivação e (In)disciplina". 

O SPOE promove sessões de orientação vocacional para 

os alunos de 9.º e 12.º anos de escolaridade. 

Sumários das aulas de 

DT/aluno. 

Concretizaram-se atividades de orientação vocacional, 

acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, 

como a II mostra formativa concelhia, a deslocação dos 

alunos do 9.º ano e dos pais/encarregados de educação à 

escola sede para um maior conhecimento da oferta 

formativa do Agrupamento e contacto, em contexto de 

sala de aula, com as disciplinas específicas e técnicas dos 

PAA 
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cursos do secundário e a deslocação dos alunos de 12.º 

ano à feira Qualifica. 

Existe uma psicóloga para orientação escolar. Horário do SPOE. 

Existem reuniões de departamento, subdepartamento, 

Conselhos de Turma e Conselho Pedagógico onde são 

analisados os percursos formativos e a avaliação dos 

alunos sendo introduzidas as correções necessárias. 

Atas dos respetivos órgãos. 

Em reunião de subdepartamento, os coordenadores de 

subdepartamento, analisam com os docentes da sua 

equipa o processo de ensino aprendizagem e a melhor 

forma para atingir os objetivos definidos. 

Atas dos respetivos órgãos. 

Existem, periodicamente, reuniões entre os 

coordenadores de departamento e os coordenadores de 

subdepartamento para analisar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Atas dessas reuniões. 

Aplicação de questionários de satisfação, pela CAI, a 

alunos e professores sobre o processo ensino-

aprendizagem, cujos resultados são apresentados em 

Conselho Pedagógico e em Conselho Geral. 

Questionários de satisfação 

e atas dos respetivos órgãos. 

As medidas de promoção de sucesso escolar são 

monitorizadas periodicamente e redefinidas, se 

necessário. 

Documento da 

monitorização do PAE. 

Em subdepartamento é feita a avaliação da prática letiva 

com base nos resultados extraídos do programa alunos. 

Atas de subdepartamento e 

o envio dos resultados por 

email. 

É feita a monitorização dos objetivos/metas relativos ao 

processo ensino aprendizagem em reuniões 

subdepartamento, departamento e Conselho Pedagógico. 

Os objetivos/metas relativos à diminuição da indisciplina 

são monitorizados periodicamente. 

Documento de 

monitorização do PAE. 

Mediante a avaliação interna há uma adequação do 

serviço educativo prestado ao público -alvo. 

Revisão anual da oferta 

formativa e o documento 

práticas educativas em 

contexto. 

Em todas as reuniões de Conselho de Turma é feito o 

ponto de situação às medidas implementadas para os 

alunos com necessidades educativas especiais e, se 

necessário, são identificados novos casos para serem 

avaliados pela Educação Especial. 

Atas de Conselho de Turma. 

De acordo com a monitorização das práticas educativas 

os docentes fazem as melhorias que consideram 

necessárias. 

Documento práticas 

educativas em contexto. 
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No início do ano letivo os objetivos/Metas relativos ao 

processo de ensino aprendizagem são revistos, mediante 

a avaliação interna e externa. 

PEA 

É feita a revisão dos procedimentos relativos à diminuição 

da indisciplina no Agrupamento. 

Documentos do 

Gabinete de mediação 

de conflitos que são 

dados a conhecer via 

email. 

 

Existem objetivos/metas definidos relativamente ao 

envolvimento dos alunos e dos pais/encarregados de 

educação nas atividades da escola. 

PEA 

Associação de Pais de um único Centro Escolar do 

Agrupamento teve a iniciativa de dinamizar as atividades 

extracurriculares do mesmo, sendo estas respeitantes à 

música, dança e teatro, constando a respetiva 

planificação do Plano de Atividades Anual (PAA). A escola 

apenas disponibiliza o espaço para a concretização das 

referidas atividades. No início do ano letivo, na reunião 

geral, o Coordenador de Estabelecimento informa os pais 

das atividades a dinamizar pela Associação de Pais. Esta 

reúne mensalmente, convidando o Coordenador de 

Estabelecimento a participar, no sentido de identificar 

fragilidades e, em conjunto, definirem ações de melhoria 

que sejam exequíveis. Incidindo estas atividades na 

música, dança e teatro, consideramos que contribuem 

para o desenvolvimento de competências na formação 

integral do aluno, indo de encontro ao “Perfil dos alunos 

à saída da escolaridade obrigatória”.  

PAA 

São realizadas Assembleias de delegados de turma, 

atividade concretizada pelas Coordenadoras de Diretores 

de Turma, intitulada “Educar Cidadãos”, com os seguintes 

objetivos: envolver os alunos na tomada de decisões da 

escola; apelar à participação ativa dos alunos na melhoria 

das ocorrências disciplinares; fortalecer as relações 

interpessoais; promover hábitos de trabalho; promover a 

cidadania e o civismo, constando a respetiva planificação 

do PAA. 

PAA, registo de 

presenças e respetivas 

atas. 

Após a eleição da Associação de Estudantes, foi criado 

pelos membros constituintes, o respetivo Regulamento, 

que estabelece as suas normas de funcionamento. 

Regulamento da Associação 

de Estudantes. 

A escola disponibilizou o modelo de Regulamento, que foi 

elaborado pelos alunos que integram a AE e pelo 

professor Coordenador. Há também um elemento da 

Direção responsável pela AE. 

Registo nas funções 

atribuídas pelo Diretor. 
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A Associação de Estudantes e o professor Coordenador 

criaram as normas sobre a constituição e funcionamento 

da mesma. 

Regulamento da Associação 

de Estudantes. 

Os objetivos/metas definidos relativamente ao 

envolvimento dos alunos e dos pais/encarregados de 

educação nas atividades da escola na página da escola, 

sendo os pais/encarregados de educação alertados para a 

sua consulta pelo diretor de turma durante as reuniões 

com os pais/encarregados de educação. 

Atas das reuniões e 

página de internet. 

Existe o atendimento dos pais/encarregados de educação 

pelos diretores de turma, presencialmente, por telefone 

ou email. 

Registo dos contactos 

estabelecidos. 

Há uma flexibilização nos horários de atendimento aos 

encarregados de educação, havendo disponibilidade por 

parte dos DT para os receber fora do horário estipulado. 

Atas de reuniões com 

encarregados de 

educação.   

Existe o programa GIAE. Programa GIAE. 

Existe a divulgação da informação numa linguagem 

acessível aos alunos. 

Panfletos de 

acolhimento aos alunos 

e autorizações para 

visitas de estudo. 

O Agrupamento disponibiliza o espaço escolar para a 

promoção de atividades extracurriculares pela Associação 

de Pais/Encarregados de Educação. 

PAA 

Realiza-se uma assembleia de delegados de turma por 

período para auscultação direta de necessidades e 

interesses dos alunos com vista à melhoria de serviços 

prestados pela escola, designadamente os padrões de 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. Esta 

atividade intitula-se “Educar Cidadãos”. É elaborado um 

ofício, pelas Coordenadoras de Diretores de Turma, que é 

lido em todas as turmas e é solicitado aos Diretores de 

Turma e aos professores que vão ter a turma naquele 

horário que relembrem os alunos e os encaminhem para 

o local da reunião. 

Registo de presenças e 

ata. Ofício elaborado 

pelas Coordenadoras de 

Diretores de Turma e 

lido nas turmas. 

A Associação de Estudantes propõe, no seu Regulamento, 

atividades para dinamizar o espaço escolar. 
Regulamento da AE. 

São aplicados questionários de satisfação aos 

alunos/formandos e pais/encarregados de educação 

relativamente ao envolvimento destes na conceção, 

prestação e melhoria de serviços prestados pelo 

Questionários de 

satisfação. 
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Agrupamento, bem como, relativamente à circulação de 

informação e atendimento. 

 
Estão enumeradas no PEA as parcerias do Agrupamento 

com as diversas instituições. 
PEA 

 
A CAI realiza em simultâneo para todo o Agrupamento o 

exercício de autoavaliação. 

Projeto de autoavaliação da 

CAI. 

 
Os suportes documentais utilizados são comuns a todo o 

Agrupamento. 

Documentos do 

Agrupamento. 

 São estabelecidos planos de atuação comuns. 

Atas de reuniões de 

Conselho de Turma e 

subdepartamento. 

 

São distribuídos aos diretores de turma guiões para as 

reuniões, orientações e normas, quer em suporte de 

papel quer através do email institucional. 

Documentos e correio 

enviado. 

 
São elaboradas em subdepartamento planificações 

trimestrais e anuais de cada ano de escolaridade. 
Planificações. 

 

Nas reuniões entre os coordenadores de departamento e 

os coordenadores de subdepartamento são tratados os 

assuntos pertinentes para o funcionamento dos 

departamentos e processo de ensino-aprendizagem. 

Atas das reuniões. 

 
Aplicam-se instrumentos de monitorização relativos a 

estágios e para a transição para a vida ativa. 

Caderneta de estágio e o 

PIT. 

 
 

Tabela 12- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 5 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

5.1 
 

Supervisão pedagógica 

Grelha  AA  Agrupamento. 
 

 

Conhecer o percurso dos alunos pós-secundário.  

Coordenação entre os diretores de curso dos profissionais. 
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Proximidade entre os alunos dos diferentes ciclos. 

5.3 

Estabelecer os objetivos/metas relacionados com a forma como a 
escola coordena os seus serviços e como estabelece uma rede 

com outras instituições importantes no percurso dos alunos, para 
depois serem comunicados, monitorizados e ajustados. 

Grelha  AA  Agrupamento. 
 

Monitorizar os alunos dos cursos profissionais e CEF um ano após 
terminarem o seu ciclo de formação. 

Preparar a articulação escolar para a implementação da 
flexibilização curricular. 

Pontuação do critério                                                                                           47,1 

 

 

CRITÉRIO 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Conceito dos Subcritérios (SC) 
 

 

Considerar o que a instituição atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e 

de outras partes interessadas-chave, através de resultados de: 

6.1 Medições da perceção; 

6.2 Medições do desempenho. 

 
Tabela 13- Descrição dos pontos fortes do Critério 6 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

6.1 
 

Grau de satisfação dos alunos relativamente a sentirem-se 

seguros na escola. 

Questionários de satisfação 

dos alunos/formandos e dos 

pais/EE. 

Grau de satisfação dos encarregados de educação com a 
segurança dos seus educandos na escola. 

Grau de satisfação dos alunos com a imagem global da escola. 

Grau de satisfação dos encarregados de educação com a 

imagem global da escola. 
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Grau de satisfação dos alunos quanto à qualidade dos 

processos de ensino e formação. 

Grau de satisfação dos encarregados de educação quanto à 

qualidade dos processos de ensino e formação. 

Grau de satisfação dos alunos quanto ao envolvimento no 

funcionamento e tomada de decisões. 

Grau de satisfação com o relacionamento entre alunos. 

Grau de satisfação com o relacionamento entre alunos e 
professores. 

Grau de satisfação com o relacionamento entre alunos e 

PND. 

Grau de satisfação relativamente ao conhecimento dos 
critérios de avaliação dos alunos por parte dos alunos. 

Grau de satisfação relativamente ao conhecimento dos 
critérios de avaliação dos alunos por parte dos 

encarregados de educação. 

Grau de satisfação dos encarregados de educação ao 

atendimento ser eficaz e cortês. 

6.2 

Número de ações de promoção de informação sobre os 
cursos e as saídas vocacionais: 30 no ano letivo 

2017/2018, 8 no ano letivo 2016/2017 e 14 no ano letivo 
2015/2016. 

PAA e registo de 
presença. 

Foram quantificadas as propostas feitas pelos alunos para 

o orçamento participativo. 
Registo dessas propostas. 

 

 

Tabela 14- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 6 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

 
6.1 

Conhecimento dos documentos estruturantes por parte dos 

alunos. 

Grelha  AA   Agrupamento. 

 
Questionários EE e alunos.  

 

Envolvimento dos alunos na limpeza da escola. 

Cerca de 30% dos pais/encarregados de educação da educação 

pré-escolar não sabem se a página web do Agrupamento 

está bem organizada e é apelativa. Adicionalmente, os 

pais/encarregados de educação do 1º CEB  consideram  que 

este  é  um aspeto a melhorar. 
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6.2 

Quantificar o número total de reuniões realizadas com os 

encarregados de educação, uma vez que se podem 

marcar mais para além das previstas e registar num único 

documento que agrupasse todas as turmas. 

Grelha  AA  Agrupamento. 

Quantificar a percentagem de pais/encarregados de educação 

que estiveram presentes nas reuniões convocadas pelo 

diretor de turma ou Direção e registar num único 

documento que agrupasse todas as turmas. 

Quantificar a percentagem de convocatórias a pais/encarregados 

de educação para resolução de questões relativas aos seus 

educandos e registar num único documento que agrupa-

se todas as turmas. 

Quantificar a percentagem de encarregados de educação que 

foram recebidos pelo diretor de turma e registar num único 

documento que agrupasse todas as turmas. 

Calcular a percentagem do número de bolsas de manuais e 

materiais escolares atribuídos. 

Não foram encontradas evidências de objetivos associados ao 

número de canais de informação/comunicação em uso, nem 

resultados relativos aos últimos 3 anos. 

Quantificar a percentagem de EE que nunca compareceram à 

escola e registar num único documento que agrupa-se 

todas as turmas. 

Definir o número de ações de promoção de informação sobre os 

cursos e as saídas vocacionais. 

Aferir qual a percentagem de EE presentes nos eventos 

organizados para eles. 

Recolha das sugestões dadas por toda a comunidade educativa. 

Monitorizar o número de sugestões que foram implementadas. 

Articulação entre a escola, os encarregados de educação e os 

alunos para a criação de projetos de enriquecimento e 

embelezamento dos espaços escolares. 

Dinamização do site da escola. 

Pontuação do critério                                                                                           32,8 
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CRITÉRIO 7 – RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

 

Conceito dos Subcritérios (SC) 
 

 

Considerar o que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus 

colaboradores, através de resultados de: 

7.1 Medições da perceção; 

7.2 Medições do desempenho. 

 

Tabela 15- Descrição dos pontos fortes do Critério 7 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

7.1 

Grau de satisfação dos colaboradores com a instituição. 

Grelha de autoavaliação. 

Questionários PD e PND. 

Grau de satisfação relativamente à higiene e segurança na 
escola. 

Grau de satisfação do PD por trabalhar nesta escola. 

Grau de satisfação do PND relativamente à facilidade de 

comunicação com a Direção. 

Grau de satisfação com o trabalho desenvolvido pelos 

coordenadores de departamento/subdepartamento. 

Grau de satisfação com o trabalho desenvolvido pelos 

coordenadores de diretores de turma. 

Grau de satisfação com o trabalho desenvolvido pelos 

diretores de turma. 

Grau de conhecimento dos documentos estruturantes do 

Agrupamento pelo PD. 

Grau de satisfação relativamente à circulação da informação 

no Agrupamento. 

Grau de satisfação do PND relativamente às suas condições de 

trabalho. 

Grau de satisfação do PND relativamente ao seu 

relacionamento com o PD. 

Grau de satisfação com o reconhecimento do trabalho do PND 
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7.2 

Não existem reclamações por parte dos colaboradores. 

Grelha de autoavaliação 

Ausência de conflitos existentes entre colaboradores 

 

Tabela 16- - Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 7 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

7.1 

Satisfação do PND com o plano de formação. 

Grelha de autoavaliação. 

Questionários PD e PND. 

Clima vivido na escola para o PND e PD. 

Envolvimento de PND nas atividades da escola e na 

tomada de decisões relativas ao funcionamento da 

escola. 

Auscultação do PND pelas suas chefias. 

Grau de satisfação com o reconhecimento do trabalho do 

PD. 

Estabelecer metas para este subcritério. 

7.2 

Grau de absentismo do PD e PND. 

 

 

 

Grelha    AA    Agrupamento. 
 

Registo de participação do PD e PND em atividades de 

responsabilidade social do Agrupamento. 

Registo do número de PND que frequentem uma 
formação inicial sobre o serviço. 

Registo de participação dos colaboradores em atividades 
de natureza voluntária nem há registo do seu grau de 

satisfação na participação das mesmas. 

Estabelecer metas relativamente aos indicadores de 
avaliação deste subcritério. 

Pontuação do critério                                                                                           20,3 

 
CRITÉRIO 8 – IMPACTO NA SOCIEDADE 

 
 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

 

Considerar o que a instituição atingiu no que respeita à sua responsabilidade social, através 

de resultados de: 

8.1 Medições da perceção; 

8.2 Medições do desempenho. 
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Tabela 17- Descrição dos pontos fortes do Critério 8 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

 
8.1 

Grau da satisfação da comunidade com a imagem da 
Agrupamento. 

 

 

Questionários  

Agrupamento. 

Grau de satisfação da comunidade relativamente ao 
desempenho geral do Agrupamento. 

 

Grau de satisfação da comunidade à adaptação da instituição 

à mudança. 

 
8.2 Ainda em avaliação.  

 

Tabela 18- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 8 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

 

 
8.1 

 

O Agrupamento deverá divulgar das suas atividades através de 

diversos canais e imprensa local. 

 

 
Grelha AA Agrupamento. 

Pontuação do critério                                                                                 25,3 (provisória) 

 
CRITÉRIO 9 – RESULTADOS DE DESEMPENHO CHAVE 

 
Conceito dos Subcritérios (SC) 

 
Considerar os resultados alcançados pela instituição de ensino e formação em relação a: 
 
9.1 Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos; 
9.2 Resultados internos: nível de eficiência. 

 
 
Tabela 19- Descrição dos pontos fortes do Critério 9 

Subcritério Pontos Fortes Evidências 

9.1 

A melhoria do posicionamento do Agrupamento relativamente às 

restantes instituições de ensino concelhias, essencialmente ao 

nível do ensino secundário. Grelha AA Agrupamento e 

documentos que lhe serviram 

de suporte. 

 

Aumento da taxa de sucesso nos últimos anos.  

Diminuição da taxa de abandono escolar nos últimos anos. 
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Aumento da taxa de alunos inserido no quadro de mérito. 

Concretização das medidas do PAE. 

Concretização do PAA. 

 

9.2 

Concretização das medidas do plano de melhoria. 
Relatório de monitorização 

do plano de melhoria. 

Ainda em avaliação.  

 

Tabela 20- Descrição das oportunidades de melhoria do Critério 9 

Subcritério Oportunidades de melhoria Evidências 

9.1 

Quantificar a integração de alunos no mundo de trabalho. 

Grelha  AA  Agrupamento. 
 

Quantificar o número de alunos que entraram no ensino 

superior. 

Quantificar a taxa de excelência nos exames nacionais, ou 
seja, quantificar o número de alunos que obtiveram uma 

classificação boa ou mais face à avaliação interna. 

Quantificar a taxa de sucesso dos alunos integrados no 
apoio tutorial. 

Quantificar o nível de concretização dos projetos do 
Agrupamento. 

Quantificar a taxa de concretização do PEA. 

9.2 Estabelecer metas para o subcritério.  

Oportunidades de melhoria  

 
O subcritério 9.2 ainda está em análise. 

 

Conclusão 
 

No presente processo de autoavaliação verificou-se um nível de participação muito satisfatório na resposta 

aos questionários de satisfação dos alunos/formandos (numa população de 1308, responderam 555, 
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havendo uma margem de erro de 3,16%), pais/EE (numa população de 1542, responderam 611, existindo 

uma margem de erro de 3,08%) e do pessoal docente do agrupamento (numa população de 175, 

responderam 94, havendo uma margem de erro de 6,90%). Relativamente ao pessoal não docente do 

agrupamento, o nível de participação foi pouco satisfatório já que numa população de 77, só responderam 

17, existindo uma margem de erro de 21.12%. Assim é importante sensibilizar PND do agrupamento, 

para uma maior participação no preenchimento dos questionários. 

De um modo geral, os resultados dos questionários foram positivos, em todos os indicadores avaliados. 

Para o preenchimento da grelha de autoavaliação, no que respeita aos critérios dos resultados, a CAI, 

procedeu a uma análise comparativa dos mesmos, neste ano letivo e nos dois anos letivos anteriores, 

identificando a sua tendência, para a partir desta reconhecer pontos fortes e áreas a melhorar. Neste 

sentido, foram já enumeradas oportunidades de melhoria e de acordo com o plano de comunicação (anexo 

2) do projeto de autoavaliação do AEF, em setembro serão apresentadas ao Conselho Geral, Conselho 

Pedagógico e Comunidade Educativa as ações de melhoria a implementar, cuja priorização será feita de 

acordo com os critérios de priorização do Modelo CAF, propiciando uma divulgação abrangente das 

mesmas e estimulando a participação efetiva de toda a comunidade na sua concretização.  


