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Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa

1. Objetivos:

Constitui objetivo desta Equipa desenvolver um projeto de autoavaliação e melhoria da escola num

processo contínuo (definição de plano de ação - implementação da autoavaliação com recolha e análise de

dados – divulgação), de forma a possibilitar a monitorização, autorregulação e avaliação do projeto

educativo, no sentido de se alcançar a eficácia e eficiência das ações e o sucesso educativo dos alunos. Em

suma, podemos inferir que se trata de um processo sempre inacabado que pretende uma ação dialética na

busca da melhoria constante.

2. Metodologia:

A equipa de autoavaliação propõe-se elaborar, trimestralmente, um relatório de Autoavaliação e

Melhoria de Escola, e, anualmente, um relatório de Avaliação do Projeto Educativo, com a colaboração

direta dos vários elementos da Equipa Alargada de Autoavaliação (Coordenadores da Educação

Pré-escolar, do Primeiro Ciclo, dos Departamentos de Línguas e Humanidades, Matemática e Ciências

Experimentais, de Expressões, do Coordenador do Projeto TEIP, da Coordenadora de Diretores de Turma,

dos Representantes disciplinares, do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão, da BE/CRE, do PAA,
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Clubes e Projetos, Alunos, Pais/Encarregados de Educação, Pessoal Docente, Técnico, Não Docente,

Parceiros e da Direção, entre outros responsáveis por demais ações e/ou estruturas da Escola).

O «Relatório de autoavaliação» é o documento que procede à identificação do grau de concretização

dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de

escolas ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos

resultados escolares e à prestação do serviço educativo.”

Os relatórios periódicos e anual terão por base a recolha de dados a partir de:

- diferentes fontes de informação (responsáveis das ações/estruturas);

- análise documental;

- questionários a alunos, pais/EE, pessoal docente, pessoal não docente, parceiros, articulando com

inquéritos aos/pelos responsáveis por cada ação/dinâmica (NAAI, Clubes/Projetos/AEC, PADDE,

Apoios/assessorias/mentorias, BE/CRE, Centro Qualifica…).

Serão considerados diferentes parâmetros de análise mencionados no Projeto Educativo deste

Agrupamento de Escolas, escalonados segundo a calendarização que se apresenta no ponto seguinte.

3. Calendarização da Ação

1.º

período

2.º

período

3.º

período

Indicadores/Fontes

Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas

Grau de participação dos vários agentes da

comunidade educativa na definição das

ações a desenvolver pela escola

X

Taxa de participação dos

diferentes elementos da

comunidade educativa na

definição das ações/ formulários

de Direção de Turma, registos de

presença em reuniões,

questionários.

Medidas organizativas que visam a

promoção do trabalho colaborativo

X X X

Número de reuniões de

articulação interdisciplinar,

reuniões Flex/ atas de reuniões;

Relatórios periódicos

trimestrais/equipa de

autoavaliação, conselho

pedagógico, departamentos

curriculares.
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Plano de Formação

X

Taxa de participação dos

docentes e não docentes em

formações/ plano de formação e

relatório de execução.

Eficácia dos circuitos de comunicação

interna e externa

X

Índice de publicação de

atividades na página eletrónica/

responsável TIC-NIC, página da

escola;

Número de contactos

estabelecidos com o exterior/

Responsável media direção

Inquéritos de satisfação face às dinâmicas

pedagógicas implementadas, face ao clima

e à qualidade do serviço prestado

X

Taxa de satisfação dos

elementos da comunidade

educativa em relação às

dinâmicas pedagógicas e ao

funcionamento dos serviços

escolares/ Inquéritos de

satisfação;

Eixo II – Gestão Curricular

Análise Global de Sucesso

Avaliação Interna

X X X

Taxas de sucesso e de qualidade

do sucesso – avaliação

formativa; avaliação sumativa

interna/ atas de reuniões de

departamento, grelhas de

autoavaliação de escola e pautas

de avaliação;

Alunos abrangidos pelo Decreto Lei n.º

54/2018

X X X

Taxas de sucesso e de qualidade

do sucesso dos alunos com NE/

atas de reuniões de

departamento (EPE e 1.º ciclo)

/conselhos de turma, EMAEI,

registos de avaliação dos alunos,

ficha de monitorização das

medidas e pautas de avaliação.

Reflexão sobre a qualidade dos progressos-

Planos de Melhoria

X X X

Níveis de sucesso e de

qualidade do sucesso

alcançados face às metas/

Balanços dos Planos de Melhoria

– representante de disciplinas;

Taxa de Retenção
X X X

Taxa de retenção/ atas de

reuniões de departamento,

Relatório TEIP, grelhas de
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autoavaliação de escola e pautas

de avaliação;

Taxa de alunos com classificação positiva a

todas as disciplinas X X X
Taxas de sucesso pleno –/

Pautas de avaliação

Avaliação Externa

X

Taxas de sucesso e de qualidade

do sucesso – avaliação

formativa; avaliação sumativa

interna; avaliação sumativa

externa/atas de reuniões de

departamento, grelhas de

autoavaliação de escola e pautas

de avaliação

Mérito Escolar

X

Número de alunos com

diplomas de mérito e

excelência/ atas de reuniões de

departamento (1.º ciclo) /atas

de conselho de turma (2.º e 3.º

ciclos).

Follow-up – prosseguimento de estudos e

inserção no ensino secundário

X

Taxa de alunos que mantêm ou

melhoram os resultados no

ensino secundário (disciplinas

“similares” nos cursos

científicos e humanísticos) /

Taxa de alunos do AESCT que

concluem o ensino secundário

em 3 anos/Taxa de alunos do

AESCT que ingressam no ensino

superior/ pautas ensino

secundário e de acesso ao

ensino superior.

Dinâmicas pedagógicas implementadas

Medidas de Superação de dificuldades:

Assessorias

Tutorias

Apoios socioeducativos/Apoio ao Estudo/

Apoio Pedagógico Acrescido

Mentorias
X X X

Taxa de eficácia e de satisfação

das medidas apoio ao

estudo/pedagógico acrescido,

Planos de Melhoria de

Aprendizagem; tutorias/ atas de

reuniões de departamento (1.º

ciclo) /atas de conselho de

turma/ Inquéritos;

Grau de satisfação dos vários

agentes da comunidade

educativa face às diferentes

dinâmicas da escola/ inquéritos

de satisfação.
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PADDE X X X
Taxa de execução das metas do

PADDE/ Questionários

Gestão do Currículo

Articulação curricular vertical/ Intergrupal

Cumprimento do programa

X X X

Número de reuniões de

articulação interdisciplinar,

reuniões Flex/ atas de reuniões,

relatórios periodais de

Departamento.

Número de atividades da

BE/CRE em articulação com os

departamentos curriculares e

avaliação regular/ Relatório da

BE/CRE e relatórios periodais de

Departamento;

Abandono Escolar/Indisciplina

Assiduidade, pontualidade e

comportamento

X X X

Taxa de abandono/ Formulário

Direção de Turma, direcção e

serviços administrativos

Taxa de assiduidade/

Formulário de Direção de

Turma, Mapa de assiduidade na

plataforma E360;

Taxa de Pontualidade/ Formulário

de Direção de Turma;

Taxa de indisciplina – Número

de ocorrências disciplinares/

Direção /Departamentos

curriculares (1.º ciclo)/atas de

conselho de turma e Formulário

de Direção de Turma.

Plano de Ocupação dos Tempos Escolares

X X X
N.º de tempos de substituição

assegurados/ direção/ Equipa

AA.

Eixo III – Parcerias e Comunidade

Participação dos Pais e Encarregados de

Educação
X

Participação das Parcerias

X

Número das parcerias /atas de

reuniões de departamento, de

conselho geral e protocolos

existentes;

Grau de Satisfação das

parcerias/ Inquéritos de

Satisfação.
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Atividades de Enriquecimento

Curricular/Clubes/Projetos

X X X

Taxa de participação de alunos

em AEC/ clubes/ projetos e

avaliação regular/ relatório de

execução do PAA, Clubes e

Projetos;

Plano Anual de Atividades

X X X

Relatórios periódicos de

execução do PAA / relatórios de

execução do PAA, conselho

pedagógico, conselho geral;

Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos

X

Número de atividades da

BE/CRE em articulação com os

departamentos curriculares e

avaliação regular/ Relatório da

BE/CRE, inquérito da Rede de

Bibliotecas e relatórios periodais

de Departamento.

Gabinete de Apoio ao aluno e à Família

X X X

Número de alunos/ famílias

envolvidos em ações de

acompanhamento psicológico/

terapia da fala educação social

e outras por parte do GAAF e

Índice de satisfação/ relatório

de ações TEIP – GAAF e

Inquéritos de satisfação;

Número de alunos envolvidos

em ações de animação

sociocultural e Índice de

Satisfação/ relatório de ações

TEIP – GAAF e Inquéritos de

Satisfação;

Número de alunos envolvidos

em ações de integração na

transição de nível de ensino e

Índice de Satisfação/ relatório

ações TEIP – GAAF e Inquéritos

de Satisfação;

Centro Qualifica

X

Número de solicitações/

número de respostas dadas;

Documentos específicos do

Centro Qualifica.

Outras análises
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Auxílios socioeducativos e económicos/

Atividades de Animação e Apoio à Família X

Taxa de alunos subsidiados e nº

de alunos apoiados/ Serviços

administrativos.

Recursos físicos, materiais e informáticos
X

Levantamento dos recursos/

Serviços administrativos.

Segurança na escola

X

Taxa de acidentes escolares/

Plataforma do Seguro Escolar-

Serviços Administrativos.

4. Conclusão

Em suma, a Equipa de Autoavaliação, responsável pela medida organizacional de Monitorização e Avaliação

procura incentivar ações e processos de melhoria contínua da qualidade, do funcionamento e dos resultados

da escola, através da promoção de mecanismos sistemáticos de autoavaliação nos eixos da Cultura de Escola

e Lideranças Pedagógicas, da Gestão Curricular e das Parcerias e Comunidades. Mas fá-lo com o propósito de

levar cada estrutura e/ou responsável das ações a serem eles próprios a autoquestionarem-se e a refletirem

sobre as dinâmicas implementadas e desencadear os processos de mudanças necessários ao sucesso

pretendido.

Trimestralmente, apresenta documentos (grelhas de autoavaliação de resultados por disciplinas/anos,…) e

interpela os diversos elementos da comunidade educativa (alunos, pais/EE, pessoal não docente, docentes,

parceiros, coordenadores de departamentos curriculares, Coordenadora de Diretores de Turma, coordenador

do PAA/Clubes e Projetos, representante do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Inclusão, GAAF, BE/CRE,

direção) a refletirem sobre a diversidade das ações desenvolvidas na escola, com base nos quais elabora um

relatório trimestral.

Estes relatórios trimestrais, bem como o relatório de avaliação final, pretendem apresentar e fornecer dados

interligados sobre as diferentes dinâmicas implementadas no AESCT, que favoreçam a reflexão sobre os

resultados e os processos e, consequentemente, incentivem a tomada de iniciativas por parte dos

envolvidos, visando uma melhoria constante da escola.
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