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1. Enquadramento estratégico da Autoavaliação 

1.1.Introdução 

 

No ano letivo 2014/2015, o nosso Agrupamento vai iniciar um ciclo de Autoavaliação com 

base no modelo CAF, orientando a sua ação para a prossecução dos objetivos do sistema de 

avaliação, estipulados na Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro e no Decreto-lei n.º 137/2012 

de 2 de julho, que valoriza uma cultura de autoavaliação e de avaliação externa.   

Após a tomada de decisão de desenvolver o ciclo de Autoavaliação, o Agrupamento no seu 

planeamento propõe-se aperfeiçoar a sua capacidade de organização e gestão dos recursos 

existentes e a melhoria da prestação do serviço público de educação. 

 

1.2.Âmbito e finalidades 

 

Missão 
 

Ambicionamos um planeamento estratégico eficaz, baseado no conhecimento da realidade 

atual do nosso Agrupamento, na sustentação de tomadas de decisão e avaliação da 

concretização das ações a implementar. Deste modo, pensamos poder garantir a criação e a 

manutenção de condições que contribuam para uma educação básica de qualidade e para o 

sucesso escolar e educativo dos alunos. 

 

 
Âmbito 
 

A Autoavaliação vai centrar-se na análise e na avaliação das práticas de funcionamento e de 

desempenho da escola, com incidência particular nas inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Responsáveis 


 Direção  
 Equipa de Autoavaliação aprovada em Conselho Pedagógico (sob proposta da Direção)  
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Garantias 


 Confidencialidade da informação prestada por todos os intervenientes. 

 Tratamento dos dados de forma agregada. 

 

 
Duração 

 

  Terá a duração de 9 meses – (início em março, com terminus em novembro de 2015). 
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2.  Constituição da Equipa de Autoavaliação 

 

A constituição da presente equipa pretende ser representativa de toda a comunidade 

educativa, onde cada elemento está apto a transmitir com eficácia os seus conhecimentos 

sobre a organização escolar. Os elementos que a integram são os seguintes: um elemento da 

direção, cinco docentes, uma assistente técnica, uma assistente operacional, uma 

encarregada de educação e uma aluna. 

2.1.Equipa de Autoavaliação   

2.1.1.Identificação do Coordenador de Projeto 

Nome do Coordenador Maria Adelaide Ribeiro da Silva Leitão Matos 

E-mail do 
Coordenador adelaide_matos@hotmail.com 

 

2.1.2.Reuniões da Equipa de Autoavaliação  

Dia da Semana 4.ª feira 

Horas da reunião 
(início e final) Das 16h:30 às 18h:30 

 

2.1.3.Identificação da Equipa de Autoavaliação 

N.º Nome 
 

Email 
Setor da 

comunidade 
educativa1 

1 Maria Adelaide Ribeiro da Silva Leitão Matos adelaide_matos@hotmail.com Subdiretora, 3º ciclo 

2 Maria Açucena Araújo da Mota maria.acucena.mota@gmail.com Docente, pré-escolar 

3 Ana Filipe Pereira da Fonseca anafilipefonseca@gmail.com Docente, 1º ciclo 

4 Carla Maria de Freitas Mendes Martins martcarla@gmail.com Docente, 2º ciclo 

5 Isabel da Silva Braz Gaspar Cabral isagascab@gmail.com Docente, 2º ciclo 

6 Maria de Lourdes dos Santos Dias de Carvalho mlsdcar@hotmail.com BE/CR, 2º ciclo 

7 Maria de Lurdes da Costa Andrade Lurdesandrade.la@gmail.com Assistente Técnica 

8 Florbela Alves Marques Teixeira florbela.m.teixeira@gmail.com Assistente Operacional 

9 Paula Alexandra Ferreira Fernandes paula_fernas@hotmail.com Encarregada de Educação 

10 Renilda Andrade Gomes Fontes A827.renilda@gmail.com Aluna do 3º ciclo 
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3. Cronograma do projeto 

A equipa de Autoavaliação estabeleceu uma calendarização para este projeto, nomeou os 

seus responsáveis, definiu as tarefas e o período de realização de cada uma das suas fases.  

Considerou-se a calendarização das atividades do Agrupamento, a fim de evitar a 

sobreposição com as restantes atividades escola. 

 

3.1.Cronograma geral 
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3.2.Fases/Responsáveis/Datas 

 

Fases Responsáveis Meses 

Diagnóstico organizacional 

1. Formação do Planeamento Estratégico Formador março 

2. Definição do Planeamento Estratégico Equipa março 

3. Formação do modelo CAF Formador março 

4. Elaboração dos indicadores autoavaliação Equipa março a abril 

5. Construção dos questionários Formador abril/maio 

6. Sessões de Sensibilização à comunidade Equipa/Formador maio 

7. Aplicação dos questionários Equipa maio 

8. Formação da Grelha de autoavaliação Formador maio 

9. Preenchimento das Grelhas de autoavaliação Equipa maio a Julho 

10. Tratamento dos questionários CESOP julho 

11. Elaboração do Relatório de autoavaliação Formador agosto 

12. Formação e entrega do relatório  Formador setembro 

13. Formação e identificação das ações de melhoria Equipa/Formador setembro a outubro 

14. Formação da apresentação dos resultados Formador novembro 

15. Apresentação pública dos resultados Equipa/Formador novembro 
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Autoavaliação 

4.  Plano de Comunicação 

 

Depois de definidas as linhas gerais do projeto houve a necessidade premente de 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, de 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 por que razão este projeto foi considerado uma das prioridades da escola; 

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

pode marcar a diferença; 

• Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a compreensão sobre os imperativos da autoavaliação, uma vez que 

está relacionada com o planeamento estratégico da escola - Projeto Educativo, Projeto Intervenção, Projeto TEIP3, entre outros; 

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

 

Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios Meses 
Resultados 
esperados 

Início do projeto 

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

 
• Dar a conhecer o projeto de 

autoavaliação 
 
• Explicar a forma de 

implementação da 
autoavaliação 

o Objetivos a alcançar 
o Metodologia a seguir 
o Entre outros 

Direção / 
Equipa de 

Autoavaliação 

 Conselho Geral 

 Conselho 

Pedagógico 

 Pessoal docente 

 Pessoal não 

docente 

 Alunos 

 Pais/Encarregados 

de Educação 

 Comunidade local 

 

  Reuniões: 

Conselho 

Pedagógico, 

Departamentos 

curriculares, 

Encarregados de 

educação, 

Assembleia de 

alunos 

 Página Web do 

AECP 

março 

 e  

abril 

  Obtenção da 
máxima 
colaboração de 
todos 

 

  Sensibilização e 
envolvimento dos 
elementos 
educativos no 
projeto de 
autoavaliação a 
implementar 
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Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios Meses 
Resultados 
esperados 

Diagnóstico 
organizacional 

(fase de inquirição) 

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

•  Explicar o preenchimento dos 
questionários 

•  Explicar a importância da 
participação responsável de 
todos os intervenientes 

Consultoria / 
Equipa de 
autoavaliação 

 

 Pessoal docente 

 Pessoal não 

docente 

 Alunos 

 Pais/Encarregados 

de Educação 

 Comunidade local  

  Reuniões 
 

  Página Web do 
AECP 
 

  E-mail 
 

 

maio 

 Obtenção da 
colaboração dos 
diferentes 
elementos da 
comunidade 
educativa 
(aplicação dos 
questionários) 

 
• Sensibilização e 
envolvimento dos 
atores educativos 
no projeto de 
autoavaliação  

 

Diagnóstico 
organizacional 

(restantes fases) 

•  Manter a comunidade educativa 
informada sobre o processo de 
autoavaliação 

Equipa de 
Autoavaliação 
 

 Conselho 

Pedagógico 

 Pessoal docente 

 Pessoal não 

docente 

 Alunos 

 Pais/Encarregados 

de Educação 

 

  Reuniões 

(Conselho 

Pedagógico, 

departamentos, 

entre outras) 

 Página Web do 

AECP 

 

 

junho 

 Comunicação mais 

direta entre os 

vários elementos 

da comunidade 

educativa e a 

equipa de 

autoavaliação 

 Conhecimento 

sobre o trabalho a 

decorrer 



Planeamento Estratégico 

Autoavaliação 

 
 

11 

Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios Meses 
Resultados 
esperados 

Apresentação dos 
resultados da 
autoavaliação 

•  Divulgar os resultados de 
autoavaliação e das ações de 
melhoria 

Consultadoria/ 
Equipa de 

Autoavaliação 

Conselho Geral 
  

 Comunidade 
educativa 

Reunião de 
Conselho Geral 

 
Reunião geral de 

PD e PND 
 

Página Web do 
AECP 

novembro 

  Informar dos 

resultados do 

processo de 

autoavaliação  

 Sensibilização para 

a implementação 

do plano de 

melhorias 

 

 

 

A Coordenadora da Equipa de Autoavaliação 

______________________________________ 

            (Maria Adelaide Matos) 

      Outurela, 07 de abril de 2015 


