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1.1. INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas de Airães implementou um mecanismo de autoavaliação visando a sistemati-

zação/otimização das práticas internas de diagnóstico, regulação, promoção da qualidade e da reflexão crí-

tica da instituição, de modo a adaptar a sua missão e a sua visão às necessidades e expetativas da comuni-

dade em que se insere.  

Esse trabalho permitiu, através da monitorização e avaliação dos resultados, traçar planos de melhoria, 

visando desenvolver as boas práticas que permitam ao Agrupamento reforçar os seus pontos fortes e colma-

tar os seus pontos fracos, fazendo assim também a avaliação do seu Projeto Educativo. Neste contexto de 

análise, após a delimitação do que desejamos modificar, o Agrupamento acionou estratégias/metodolo-

gias/ações, que constam do Projeto Educativo, do Plano de Melhoria e do Plano de Ação Estratégica 

2017/2019, que temos vindo a desenvolver/ implementar. Defendemos a ideia de que a Escola deve estar 

em permanente melhoria, construindo dia a dia a sua autonomia e a sua cultura, reconstruindo e de forma 

reflexiva e crítica as suas estruturas, os seus recursos, os seus projetos e práticas educativas, a sua abertura 

ao meio, as suas convicções e o seu autoconhecimento, tornando a Escola um agente de transformação.  

O Agrupamento de Escolas de Airães (adiante designado por AEA) tem como principal missão o desenvol-

vimento de competências /aprendizagens e a aquisição de conhecimentos dos seus alunos, pelo estabeleci-

mento de parcerias e acordos com diferentes parceiros, pelo cumprimento de normativos legais e pela pro-

moção de valores, visando contribuir para uma sociedade melhor.  

Neste sentido, a instituição escola pretende que a autoavaliação funcione como instrumento essencial 

para melhorar o seu desempenho, através da identificação de áreas mais problemáticas e da procura de 

soluções mais adequadas, o que facilitará o trabalho de todos em prol do sucesso educativo a alcançar.  

A autoavaliação permite gerir a pressão da avaliação externa institucional, quer antecipando a identifica-

ção dos seus pontos fracos (e também os fortes) e delineando as estratégias adequadas de melhoria, quer 

preparando a justificação/fundamentação das fragilidades identificadas pelos serviços de avaliação externa.  

Ao mesmo tempo, o processo de autoavaliação converte-se num mecanismo de reforço da autonomia, 

uma vez que se acredita que a qualidade da educação se constrói a partir do interior da escola, através de 

um trabalho reflexivo e crítico de todos os envolvidos que se converte numa maior responsabilidade perante 

a comunidade educativa em geral. 
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1.2. BREVE ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO NO QUADRO LEGISLATIVO 

 

 Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde o ano letivo de 2009-2010 

e tendo presente as disposições do Despacho normativo n.º 20/2012, de 25 de setembro, a equipa de avali-

ação interna do Agrupamento delineou o presente plano de ação para o triénio 2020-2023, abrangendo os 

anos letivos de 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. 

 Assim, a referida lei reforça o desafio da avaliação e da importância do caminho para a melhoria 

contínua onde a excelência terá patamar máximo.  

 

Domínios e Campos de análise de avaliação 

Domínios Campos de análise 

Autoavaliação 
1. Desenvolvimento 

2. Consciência e impacto 

Liderança e gestão 

 1. Visão e estratégica 

 2. Liderança 

 3. Gestão 

Prestação do serviço 

educativo 

 1. Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos 

 2. Oferta educativa e gestão curricular 

 3. Ensino/Aprendizagem/Avaliação 

 4. Planificação e acompanhamento das práticas educativas e letivas 

Resultados 

 1. Resultados académicos 

 2. Resultados sociais 

 3. Reconhecimento da comunidade, 

 

 

1.3. APRESENTAÇÃO SUCINTA DO PROJETO EDUCATIVO 

 O Projeto Educativo estabelece a identidade do Agrupamento e traça as linhas mestras de ação em 

estreita ligação com as características e recursos do Agrupamento. 

As linhas de ação do Projeto Educativo materializam-se no: 

 Projeto Curricular de Agrupamento – integra as decisões relativas à adaptação do currículo nacional 

à realidade da escola; 

 Plano de Ação Estratégica – define as metas e ações a desenvolver na promoção do sucesso escolar 

a partir de problemas e fragilidades identificados; 

 Plano Anual de Atividades – define os objetivos, as formas de organização e de programação das 
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atividades e identifica os recursos necessários à sua execução: 

 Regulamento Interno – define o regime de funcionamento do Agrupamento no que concerne os 

deveres e direitos de toda a comunidade escolar; 

 Projeto de Intervenção do Diretor. 

 Os pontos fortes, as áreas de melhoria e os constrangimentos foram os vetores que se designaram 

como indispensáveis para fazer um diagnóstico estratégico. Foram identificados a partir de relatórios 

da avaliação externa na sequência de ações inspetivas regulares da Inspeção Geral de Educação e Ci-

ência, da audição dos alunos e pais e encarregados de educação em sede de conselho de turma, e 

através dos organismos que os representam - Associação de Estudantes e Associação de Pais e Encar-

regados de Educação - e da análise de documentos emanados das estruturas de coordenação e super-

visão pedagógica. 

Definindo-se as seguintes Áreas prioritárias de intervenção: 

- Insucesso escolar; 

- Oferta formativa adequada às necessidades / interesses dos alunos; 

- Ambiente socioeconómico de Alunos / Encarregados de Educação; 

- Interação entre e / do Agrupamento com a Comunidade. 

Perante o diagnóstico efetuado e as áreas prioritárias de intervenção, definem-se objetivos gerais e 

específicos que servirão de base para a construção do plano de ação estratégica (PAE): 

 

Objetivo geral 1 – Prosseguir na melhoria dos resultados escolares e a qualidade das aprendizagens 

dos alunos  

 Aumentar o nível da literacia da informação. 

 Promover as transliteracias. 

 Melhorar o desempenho dos alunos a Matemática. 

 Melhorar os resultados escolares em todas as disciplinas. 

 Melhorar os resultados dos alunos em provas nacionais. 

 Promover a diversificação e a qualidade das atividades de enriquecimento e complemento curricular 

de forma a abranger diferentes áreas de interesse e contribuir para o reforço das aprendizagens. 

 Reforçar uma cultura de autoavaliação ao nível das diversas estruturas de gestão pedagógica, que 

permita avaliar os resultados alcançados. 

 

Objetivo geral 2 – Diversificar a oferta formativa por forma a dar resposta às necessidades e inte-

resse dos alunos 

 Aumentar a oferta formativa. 

 Diversificar a formação para além das disciplinas/áreas. 
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Objetivo geral 3 – Minorar o ambiente socioeconómico desfavorável dos alunos  

 Promover atitudes positivas e de sucesso 

 Descriminar positivamente os alunos mais carenciados, garantindo níveis de maior apoio aos alunos 

com mais necessidades socioeconómicas. 

 Apoiar alunos e famílias com situações problemáticas. 

 Promover e desenvolver a Assistência, Solidariedade Social e Voluntariado. 

 

Objetivo geral 4 – Melhorar a interação entre o Agrupamento e a Comunidade  

 Fomentar e desenvolver a participação dos pais e encarregados de educação na vida do Agrupamento. 

 Fomentar e desenvolver a participação das identidades na vida do Agrupamento 

 Fomentar a participação dos alunos e Encarregados de Educação na construção dos documentos es-

truturantes do Agrupamento. 

 Potenciar os protocolos e parcerias de modo a alargar e intensificar a abertura da Escola à comunidade 

envolvente. 

 Potenciar os protocolos e parcerias de modo a alargar e intensificar a abertura da Escola à comunidade 

envolvente. 

 Projetar a imagem do Agrupamento. 

 

Objetivo geral 5 – Educar para a cidadania e participação, liberdade, responsabilidade e integridade, 

excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação 

 Garantir o respeito dos direitos e deveres de todos os elementos da comunidade. 

 Promover o respeito pelo Ambiente. 

 Promover a Educação para os Valores. 

 

1.4. ALINHAMENTO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO COM OS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

Este Projeto de Autoavaliação tem como missão dar continuidade ao processo de autoavaliação no 

Agrupamento, ajudando-o a conhecer-se a si mesmo, promovendo ações de melhoria, através da ausculta-

ção da comunidade educativa, que permitam ao Agrupamento assegurar o sucesso escolar. Como missão, 

queremos uma participação efetiva e permanente de todos os elementos da comunidade no combate ao 

abandono escolar, à indisciplina e na promoção do sucesso. Pretende-se reforçar a articulação entre docen-

tes em práticas pedagógicas e curriculares diferenciadas, favorecendo um processo educativo de qualidade, 

com a participação dos Encarregados de Educação e conducente à formação integral do aluno, assegurando 

uma melhoria contínua dos resultados escolares. 
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1.5. OBJETIVOS DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 

O Projeto apresenta os seguintes objetivos:  

GERAIS 

- “Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de 

eficiência e eficácia, apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e formação e 

assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema;” Artigo 3.º da Lei n.º 31/2002;  

- Promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade, mediante uma atitude crítica e de 

autoquestionamento, tendo em vista a qualidade dos processos e dos resultados; 

- Assegurar o sucesso educativo, baseado numa política de responsabilização dos intervenientes nos 

processos de ensino/aprendizagem; 

- Sensibilizar os diversos atores da comunidade educativa para a participação ativa e crítica no processo 

educativo, valorizando o seu papel neste processo. 

- Promover o cumprimento dos objetivos apresentados no Projeto Educativo, no Plano de Intervenção 

do Diretor e no Plano de Ação Estratégica 2016/2018;  

 

ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar ‘pontos fracos’ e ‘pontos fortes’, no âmbito do funcionamento e gestão de recursos, 

desempenho dos órgãos de gestão e orientação educativa, práticas educativas e resultados escolares, 

relação com as famílias e o meio envolvente, entre outros aspetos; 

- Formular propostas de melhoria tendo por base os dados recolhidos, uma vez interpretados de forma 

integrada e contextualizada; 

- Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores da comunidade educativa; 

- Conhecer os resultados alcançados com o desenvolvimento de projetos dinamizadores da escola; 

- Informar toda a comunidade educativa sobre os resultados alcançados; 

- Publicitar o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento junto da comunidade envolvente. 

- Contribuir para a credibilidade do desempenho do Agrupamento;  

- Monitorizar a implementação das ações de melhoria;  

 

A Autoavaliação visa:  

a) Planificar todo o processo de autoavaliação de escola (construção dos referenciais, de instrumentos 

de recolha de informação, …); 

b) Recolher e tratar a informação necessária a uma reconstrução crítica da realidade escolar presente 

no Agrupamento (condução de entrevistas, observação, análise de documentos, …); 

c) Apresentar os resultados da autoavaliação (elaboração do(s) relatório(s), promoção da reflexão so-

bre os resultados alcançados, …); 
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d) Colaborar nas diferentes ações de melhoria da eficácia do Agrupamento. 

e) Implementar um processo de melhoria contínua;  

f) Desenvolver uma efetiva cultura de qualidade e excelência.  

g) Introduzir uma linhas orientadoras e detalhadas para a realização do processo de autoavaliação e 

permitir adaptações na sua configuração que se ajustem a cada escola / agrupamento. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

2.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO  

O Agrupamento de Escolas de Airães (AEA) foi criado em 24 de abril de 2002, tendo integrado o ensino 

secundário no ano letivo de 2009-10. Trata-se de um Agrupamento de escolas que integra quatro estabele-

cimentos de ensino: Escola Básica e Secundária de Airães (sede); Escola Básica n.º 1 de Airães; Escola Básica 

de Cimo de Vila – Refontoura e Escola Básica de Vinha – Pedreira. No presente ano letivo, a dimensão do 

Agrupamento pode verificar-se no quadro: 

 

  

Salas JI /  

Crianças 

 

Turmas 

 

Alunos 

 

 

Educadores/ 

Professores 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Assistentes 

Técnicos 

Esc. Básica e  

Secundária de Airães 

 

------- 

 

24 

 

445 

 

61 

 

19 

 

7 

Esc. Básica n.º 1 de 

Airães 

02 

20+16=38 

 

05 

 

91 

 

2 + 7 

 

6 

 

2 

Esc. Básica de Cimo  

de Vila – Refontoura 

02 

20+17=37 

 

04 

 

73 

 

3 + 5 

 

5 

 

2 

Esc. Básica de  

Vinha – Pedreira 

02 

16+12=28 

 

02 

 

37 

 

2 + 3 

 

2 

 

1 

 

Total 

 

06 = 103 

 

37 

 

646+103 = 

749 

 

(7+1)8+15+61 

= 84 

 

32 

 

12 

 Quadro 1-Dados Estatísticos do AEA 2019/20 (Programa Alunos, dados retirados em 02.10.2019) 

 

O Agrupamento para além das escolas referidas recebe alunos oriundos de Aião, Airães, Lordelo, Pe-

dreira, Refontoura e Vila Verde. Na oferta educativa, a educação pré-escolar (3 escolas com 6 salas), o ensino 

básico (1º ao 4 º ano com 3 escolas) e dos 2º/3º ciclos ao ensino secundário dirige-se principalmente para 
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jovens no prosseguimento de estudos. Paralelamente à oferta educativa foram desenvolvidas outras varian-

tes educativas desde o JI / 1º ciclo ao ensino secundário no sentido de colmatar lacunas e assegurar mais-

valias de apoio às famílias. Eis alguns exemplos por escolas e ciclos do Agrupamento: 

- Escola Básica n.º 1 de Airães, na Escola Básica de Cimo de Vila – Refontoura Escola e na Básica de 

Vinha – Pedreira - AAAF (Atividades de Animação de Apoio à Família), no Jardim de Infância; no 1.º  

ciclo – Atividades de Enriquecimento Curricular (Expressão Plástica / Música / A.F.D) e CAF (Compo-

nente de Apoio à Família); 

- Escola Básica e Secundária de Airães - Salas de Estudo; Clubes / Projetos; Oficinas de Preparação 

para Exames; Apoios Pedagógicos Acrescidos; Apoio ao Estudo nas disciplinas de Português e Matemática 

e Apoio Tutorial Específico no 3.º ciclo. No secundário - Clubes / Projetos e OPE (Oficina de Preparação para 

Exames). 

A população discente apresenta alguma heterogeneidade do ponto de vista socioeconómico, porém 

a maioria integra-se num nível médio/baixo e encontra-se na idade  

própria para o ano de escolaridade que frequenta. Os alunos com necessidades educativas  

especiais (que beneficiam Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão) têm sido alvo de uma 

atenção cuidada, alicerçada em estratégias individualizadas, beneficiando de apoios de professores especi-

alizados, numa perspetiva de inclusão nas escolas e nas turmas que frequentam. Por sua vez o corpo do-

cente, mercê e fruto das vicissitudes das políticas educativas, patenteia um comportamento seguro, aliando 

a experiência profissional com conhecimento real do contexto escolar do Agrupamento e da comunidade 

educativa. Perante o exposto os encarregados de educação/pais depositam nestes, confiança num desen-

volvimento de trabalho e de ação concordantes com a cultura da escola e de Agrupamento que se pretende 

fomentar e desenvolver. 

Apesar das alterações constantes o corpo docente, assistentes operacionais e técnicos revelaram um 

esforço de integração e adaptação ao novo contexto.  

Apesar da favorável prestação dos recursos humanos descrita, aliada ao elevado empenho e contri-

buição para resolver muitos problemas, esbatemo-nos na fatalidade e míngua de técnicos especializados 

(registe-se inexistência de qualquer assistente social, técnico de informática e demais recursos). Por outro 

lado, as escolas revelam a degradação no tempo ostentando a deterioração em alguns espaços a que estão 

votados carecendo de obras de requalificação (nas escolas JI e 1º ciclo acresce a falta de espaços condignos 

destinados aos tempos livres dos alunos e para o desenvolvimento de atividades de enriquecimento curri-

cular com os respetivos equipamentos). A escola sede vai agonizando com a falta de material informático, 

administrativo, laboratorial, desportivo, recreativo e de pequenas reparações de diversa índole. A constru-

ção e o modelo revelaram com o decorrer dos anos lacunas, como também a inadequabilidade deste mo-

delo/projeto de escola para o lugar/contexto onde está inserida, nomeadamente uma estrutura desajus-

tada às temperaturas oscilantes, aplicação de materiais pouco condignos e multifacetados face à realidade 
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escolar e ainda a inexistência de espaços construídos destinados à exequibilidade de atividades. Final-

mente, a comunidade educativa onde está inserido o Agrupamento de Escolas de Airães (nomeadamente 

nas freguesias de Airães, Pedreira e Refontoura) e onde estão implantadas as escolas apadrinham, contri-

buem para a identidade e a existência das mesmas. Neste âmbito a abertura do Agrupamento para a co-

munidade, pelas atividades, vivência e a sua permanência, contribui para um profícuo crescimento ao qual 

a escola deve estar na vanguarda. 

 

3. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

 

 

3.1. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA  

A Equipa é constituída por: 

 

COORDENADORA 

Diana Abreu (3ºCiclo/Secundário) 

 

MEMBROS 

Orlando Queiroz  

Norberta Ferreira 

 

COLABORADORES 

Direção do Agrupamento de Escolas de Airães 

Coordenadores de Departamento/Diretores de Turma 

Docentes 

Alunos 

Pais e Encarregados de Educação 

Presidente da Associação de Pais e da Associação de Estudantes 

Pessoal não docente 

 

3.2. PLANO DE TRABALHO ADOTADO  

 

O grupo docente da Equipa de Autoavaliação reúne sempre que convocado pelo respetivo Coorde-

nador, a requerimento de um terço dos seus membros ou por solicitação do Diretor. Todas as reuniões da 

Equipa de Autoavaliação devem ser marcadas em horário que permita participação de todos os seus mem-

bros. 
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Calendarização de Execução da Autoavaliação 

A Equipa de Autoavaliação propõe o seguinte calendário para implementação do Projeto:  

 

AÇÕES DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO – CRONOGRAMA 2020/2021  

Avaliação 2020 2021 

Ações Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Conclusão do relatório da Execução do  

Plano de Melhorias 2020/21. 

           

Reunião com o Diretor do Agrupamento:  

constituição da equipa, aferição de  

metodologias e calendarização do trabalho  

a desenvolver.  

           

Atualização do Projeto de Autoavaliação.            

Conceção do Plano de Ação/Cronograma do 

trabalho a desenvolver no ano letivo 

2020/2021 

           

Divulgação das conclusões do relatório  

da Execução do Plano de Melhorias. 

           

Recolha de propostas de melhoria em  

sequência do último Relatório da Avaliação 

Externa (articulação com a Direção) 

           

Procedimentos para a seleção/eleição dos  

representantes dos alunos e dos  

Enc. de Educação na equipa. 

           

Colaboração na elaboração do Plano de Me-

lhorias na sequência do relatório da  

Avaliação Externa realizada em…… de 2020. 

           

Recolha de dados, tabelas e gráficos por  

período com a informação referente a cada 

Departamento, ciclo de ensino e  

ano de escolaridade 

           

Recolha dos Quadros-Síntese (PAA) por perí-

odo com os dados /informação de cada De-

partamento. 

           

Elaboração de documentos de recolha  

de informação. 

           

Reuniões com a Equipa de Avaliação e Plano 

de Ação Estratégica.  

           

Conceção do Relatório de Execução do Plano 

de Melhorias do ano letivo 2020/2021 
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3.3. METODOLOGIA DE TRABALHO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Aplicação de questionários de satisfação 

 Análise de informação estatística relativa à escola, aos resultados escolares e aos resultados sociais 

 Análise documental 

 Inquéritos 

 

3.4.  COMPROMISSO DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

1. Respeitar a confidencialidade das informações individuais recolhidas e fazer um tratamento agregado 

dos dados; 

2. Incentivar o envolvimento dos diversos atores da comunidade educativa na autoavaliação. 

 

3.5. COMPETÊNCIAS DA COORDENADORA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO  

À Coordenadora da equipa de Autoavaliação compete:  

▪ Articular o trabalho a realizar pela Equipa com o Diretor do Agrupamento;  

▪ Orientar o trabalho a realizar durante o ano letivo de acordo com o cronograma definido;  

▪ Dar a conhecer Todo o Trabalho desenvolvido ao Conselho Pedagógico. 

 

3.6. OBJETO DA AUTOAVALIAÇÃO 

O plano elaborado pela equipa de autoavaliação teve por base o quadro de referência do terceiro ciclo 

de Avaliação Externa das Escolas, elaborado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), incidindo so-

bre quatro domínios: 1. Autoavaliação; 2. Liderança e Gestão; 3. Prestação do Serviço Educativo e 4. Resul-

tados. Estes domínios abrangem um total de doze campos de análise. Os campos de análise são explicitados 

por um conjunto de referentes e indicadores. 

 

 

4. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

No final do ano letivo, a equipa de autoavaliação, apresentará à Comunidade Educativa o relatório de 

avaliação tendo por base o documento: “Quadro referencial da equipa de autoavaliação” (anexo I) 

 

5. PAPEL DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO AGRUPAMENTO 

A comunidade educativa da escola tem não só o direito, como o dever, de participar nos diferentes 

momentos da autoavaliação do Agrupamento, quer seja com contribuições para o desenvolvimento do pro-

cesso de autoavaliação (ex. definição de áreas prioritárias a avaliar, construção de instrumentos, …), quer 

como respondentes aos inquéritos que lhe vierem a ser solicitados. 
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Com efeito, solicitamos a todos os membros da comunidade educativa (pessoal docente, pessoal não 

docente, alunos, pais/encarregados de educação, entre outros) que participem nas atividades que irão ser 

promovidas no âmbito do desenvolvimento do processo de autoavaliação. 
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Anexo  

QUADRO REFERENCIAL DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

DOCUMENTOS 

EXTER-
NOS 

        Legislação 

 Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro (Sistema de avaliação da educação e do ensino não superior);  

 Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto (Perfil Geral de Desempenho Profissional do Educador de Infância e dos Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário);  

 Lei nº 3/2008, de 18 de janeiro (Estatuto do Aluno dos Ensino Básico e Secundário);  

 Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril (Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Edu-

cação pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.   

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que 

visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da 

participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da 

sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conheci-

mentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

      Bibliografia de Investigação  

INTER-
NOS 

CONTEXTO LOCAL  
1. Carta Educativa Municipal 
2. Instrumentos de Autonomia da Escola:  
a)  Projeto Educativo, aprovado em reunião de 23 de maio de 2019 pelo Conselho Pedagógico;  
b)  Plano Ação Estratégica; 
c) Projeto de Intervenção do Diretor; 
d)  Plano Curricular de Escola;  
e)  Regulamento Interno;  
f)  Planos Anual e Plurianual de Atividades;  
g)  Planos Curriculares de Turma;  
h)  Relatório Anual de Atividades (atividades realizadas e recursos utilizados);  
i)  Relatório de Autoavaliação (grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, avaliação das atividades realizadas e 
da organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo). 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/dl_54_2018.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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FONTES DE  
INFORMAÇÃO/ 

 Arquivos: registos estatísticos, atas, imagens. 
 Pautas de avaliação;  
 Atas dos conselhos de turma de final de período. 
 Documento de Análise de Resultados 
 Relatório do Coordenador de Projetos 
 Relatórios:  PAA; PRESSE; PNPSE; EMAEI; Medidas Universais); RTP (Medidas Seletivas); PEI e PIT (Medidas Adicionais); SPO; Clubes; Tutorias; 

GAA; Coordenador de Projetos 
 Pautas para as Medidas Universais 

INSTRUMEN-
TOS DE AVALIA-
ÇÃO 

 
 Questionários 
 Entrevistas 
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QUADRO REFERENCIAL DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 
 
 

Domínio – AUTOAVALIAÇÃO 
 

CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
ANÁLISE  

DOCUMENTAL 
CALENDA-
RIZAÇÃO 

1. DESENVOL-
VIMENTO 

Organização e 
sustentabilidade 
da autoavaliação 

Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola 

    

Articulação da autoavaliação da escola com os restantes pro-
cessos de avaliação que ocorrem na escola 

    

Auscultação e participação abrangentes da comunidade edu-
cativa 

    

Planeamento es-
tratégico da auto-

avaliação 

Adequação da autoavaliação à realidade da escola 
    

Centralidade do processo de ensino e aprendizagem 
    

Existência de estratégias de comunicação e de reflexão 
acerca dos resultados da autoavaliação com a comunidade 
educativa 

    

 
 
2. CONSIS-
TÊNCIA E IM-
PACTO 
 
 
 

 
 

Consistência das 
práticas de autoa-

valiação 
 
 

Abrangência do processo de recolha de dados 

    

Rigor do processo de análise dos dados 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
ANÁLISE  

DOCUMENTAL 
CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONSIS-
TÊNCIA E IM-
PACTO 
 

 
Consistência das 

práticas de autoa-
valiação 

Melhoria contínua do processo de autoavaliação 
    

Monitorização e avaliação das ações de melhoria 
    

Impacto das prá-
ticas de autoavali-

ação 

Evidências da autoavaliação na melhoria organizacional da 
escola 

    

Evidências da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento 
curricular 

    

Evidências da autoavaliação na melhoria do processo de en-
sino e de aprendizagem 

    

Evidências da autoavaliação na definição das necessidades de 
formação contínua e avaliação do seu impacto 

    

Evidências do contributo da autoavaliação para a melhoria da 
educação inclusiva (implementação das medidas curriculares, 
afetação de recursos e funcionamento das estruturas de su-
porte) 

    



   Projeto de AutoAvaliação  |   “Crescer melhor e mais … escola”                                                                                                                                       
 

  Agrupamento de Escolas de Airães  | 2020-2023 
 

18 

Domínio - LIDERANÇA E GESTÃO 
 

CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

1.VISÃO E ES-
TRATÉGIA 

Visão estraté-
gica orientada 
para a quali-

dade das apren-
dizagens 

Definição clara da visão que sustenta a ação da escola com 
vista à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolari-
dade Obrigatória 

    

Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e mobili-
zadora da sua ação 

    

Documentos 
orientadores da 

escola 

Clareza e coerência entre os documentos orientadores da 
ação da escola 

    

Clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias defini-
dos no projeto educativo 

    

Relevância das opções curriculares constantes dos documen-
tos da escola para o desenvolvimento de todas as áreas de 
competências consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.LIDERANÇA 
 
 
 
 
 
 

Mobilização da 
comunidade 

educativa 

Orientação da ação para o cumprimento das metas e objeti-
vos educacionais 

    

Motivação das pessoas, desenvolvimento profissional e ges-
tão de conflitos 

    

Incentivo à participação na escola dos diferentes atores edu-
cativos 

    

Valorização dos diferentes níveis de liderança, nomeada-
mente as lideranças intermédias 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
2.LIDERANÇA 
 
 
 
 

Desenvolvi-
mento de proje-
tos, parcerias e 
soluções que 
promovam a 

qualidade das 
aprendizagens 

 

Incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções inova-
doras 

    

Avaliação da eficácia dos projetos, parcerias e soluções     

Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade 
que mobilizem recursos e promovam, assim, a qualidade das 
aprendizagens 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
3. GESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas de ges-
tão e organiza-

ção das crianças 
e dos alunos 

Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão 
dos grupos e turmas 

    

Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas     

Existência, consistência e divulgação na comunidade educa-
tiva de critérios na aplicação de medidas disciplinares aos alu-
nos 

    

Envolvimento dos alunos na vida da escola     

Ambiente 
escolar 

Promoção de um ambiente escolar desafiador da aprendiza-
gem 

    

Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e ecoló-
gico 

    

Promoção de um ambiente escolar socialmente acolhedor, 
inclusivo e cordial 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização, 
afetação e for-
mação dos re-

cursos humanos 

Distribuição e gestão dos recursos humanos de acordo com 
as necessidades das crianças e alunos 

    

Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o seu desenvol-
vimento profissional e bem-estar 

    

Gestão dos recursos humanos que impulsione a autonomia e 
a diversidade organizativa 

    

Práticas de formação contínua dos profissionais, por iniciativa 
da escola, adequadas às necessidades identificadas e às suas 
prioridades pedagógicas 

    

Organização e 
afetação dos re-
cursos materiais 

Opções tomadas com impactos positivos na qualidade das 
aprendizagens 

    

Opções tomadas tendo em conta as necessidades e expectati-
vas de todas as crianças e alunos 

    

Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário     
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. GESTÃO Comunicação 

interna e  
externa 

Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação interna e 
externa 

    

Rigor no reporte de dados às entidades competentes     

Adequação da informação ao público-alvo     

Acesso à informação da escola pela comunidade educativa     

Divulgação da informação respeitando princípios éticos e de-
ontológicos 
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Domínio – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
 

CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

1. DESENVOLVI-
MENTO PESSOAL 
E BEM-ESTAR DAS 
CRIANÇAS E DOS 
ALUNOS 

Desenvolvimento 
pessoal e emoci-
onal das crianças 

e dos alunos 

Promoção da autonomia e responsabilidade individual     

Promoção da participação e envolvimento na comuni-
dade 

    

Promoção de uma atitude de resiliência     

Promoção da assiduidade e pontualidade     

Apoio ao bem-
estar das crian-

ças e alunos 

Atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social      

Medidas de prevenção e proteção de comportamen-
tos de risco 

    

Reconhecimento e respeito pela diversidade     

Medidas de orientação escolar e profissional     
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OFERTA EDU-
CATIVA E GESTÃO 
CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta educativa 

Respostas educativas adaptadas às necessidades de 
formação dos alunos com vista ao desenvolvimento 
do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigató-
ria 

    

Valorização da dimensão lúdica no desenvolvimento 
das atividades de enriquecimento curricular/ativida-
des de animação e de apoio à família 

    

Adequação da oferta educativa aos interesses dos alu-
nos e às necessidades de formação da comunidade 
envolvente 

    

Práticas de organização e gestão do currículo e da  
aprendizagem para uma educação inclusiva 

    

- Integração curricular de atividades culturais, científi-
cas, artísticas e desportivas  
 

    

Inovação curricu-
lar e pedagógica 

Iniciativas de inovação curricula     

Iniciativas de inovação pedagógica     

Definição de medidas de suporte à aprendizagens e à 
inclusão que promovam a igualdade de oportunidades 
de acesso ao currículo 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 

 
2. OFERTA EDU-
CATIVA E GESTÃO 
CURRICULAR 

Articulação curri-
cular  

Articulação curricular vertical e horizontal a nível 
da planificação e desenvolvimento curricular 

    

Articulação com as atividades de enriquecimento 
curricular/ atividades de animação e de apoio à 
família 

    

Projetos transversais no âmbito da estratégia de 
educação para a cidadania  

    

 
 
 
 
 
 
3. ENSINO/ 
APRENDIZA-
GEM/ AVALIA-
ÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias de 
ensino e aprendi-

zagem orienta-
das para o su-

cesso 

Estratégias diversificadas de ensino e aprendiza-
gem com vista à melhoria das aprendizagens, in-
cluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a 
resolução de problemas e o trabalho em equipa 

    

Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a 
atividades experimentais 

    

Estratégias para a manutenção de ambientes de 
sala de aula propícios à aprendizagem  

    

 
Promoção da 

equidade e inclu-
são de todas as 
crianças e de to-

dos os alunos 

Medidas universais, seletivas e adicionais de in-
clusão das crianças e dos alunos 

    

Ações para a melhoria dos resultados das crian-
ças e alunos em grupos de risco, como os oriun-
dos de contextos socioeconómicos desfavoreci-
dos 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENSINO/ 
APRENDIZA-
GEM/ AVALIA-
ÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas de promoção da excelência escolar     

Medidas de prevenção da retenção, abandono e 
desistência  

    

Avaliação para e 
das aprendiza-

gens 

Diversidade de práticas e instrumentos de avalia-
ção nas diferentes modalidades 

    

Aferição de critérios e instrumentos de avaliação     

Qualidade e regularidade da informação devol-
vida às crianças, aos alunos e às famílias 

    

Utilização primordial da avaliação com finalidade 
formativa  

    

Recursos educa-
tivos 

Utilização de recursos educativos diversificados 
(TIC, biblioteca escolar, centro de recursos educa-
tivos) 

    

Adequação dos recursos educativos às caracterís-
ticas das crianças e dos alunos 

    

Rentabilização do centro de apoio à aprendiza-
gem.  
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
3. ENSINO/ 
APRENDIZA-
GEM/ AVALIA-
ÇÃO 

Envolvimento 
das famílias na 

vida escolar 

Diversidade de formas de participação das famí-
lias na escola 

    

Eficácia das medidas adotadas pela escola para 
envolver os pais e encarregados de educação no 
acompanhamento do percurso escolar dos seus 
educandos 

    

Participação dos pais na equipa multidisciplinar 
de apoio à educação inclusiva.  

    

 
 
 
 
 
4. PLANIFICA-
ÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO 
DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS E 
LETIVAS 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos de 
autorregulação 

Consistência das práticas de autorregulação no 
desenvolvimento do currículo 

    

Contribuição da autorregulação para a melhoria 
da prática letiva 

    

 
 

Mecanismos de 
regulação por 

pares e trabalho 
colaborativo 

 
 
 
 

Consistência das práticas de regulação por pares     

Formas de colaboração sistemática nos diferen-
tes níveis da planificação e desenvolvimento da 
atividade letiva 

    

Partilha de práticas científico-pedagógicas rele-
vantes 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
4. PLANIFICA-
ÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO 
DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS E 
LETIVAS 

 
 

Mecanismos de 
regulação por 

pares e trabalho 
colaborativo 

Reflexão sobre a eficácia das diferentes metodo-
logias de ensino e aprendizagem aplicadas 

    

Contribuição da regulação por pares para a me-
lhoria da prática letiva 

    

Mecanismos de 
regulação pelas 

lideranças 

Mecanismos de regulação pelas lideranças      

Contribuição da regulação pelas lideranças para a 
melhoria da prática letiva  
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Domínio – RESULTADOS 
 

CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados do en-
sino básico geral 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º 
Ciclo até quatro anos após a entrada no 1.º ano 

    

Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º 
Ciclo até dois anos após a entrada no 5.º ano 

    

Percentagem dos alunos da escola com percursos dire-
tos de sucesso no 3.º Ciclo  

    

Evolução da taxa de sucesso comparativamente aos 
dois anos letivos anteriores em todos os anos do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos 

    

Resultados do en-
sino secundário 
científico huma-

nístico 

Percentagem dos alunos da escola com percursos dire-
tos de sucesso no ensino científico-humanístico 
 

    

Resultados do en-
sino secundário 

profissional 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o en-
sino secundário profissional até três anos após ingres-
sar na oferta, entre os que vieram diretamente do 3.º 
Ciclo 

    

Resultados do 
Curso de Ensino e 

Formação 

Percentagem dos alunos da escola que conclui o Curso 
de Ensino e Formação. 
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CAMPOS DE 
ANÁLISE 

REFERENTES INDICADORES MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 
DOCUMENTOS IN-
TERNOS/INSTRU-

MENTOS 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
1.RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
 
 

Resultados para a 
equidade, inclu-
são e excelência 

Resultados dos alunos com relatório técnico-pedagó-
gico, programa educativo individual e/ou com plano 
individual de transição 

    

Resultados de desenvolvimento e valorização dos alu-
nos de excelência 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.RESULTADOS 
SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participação na 
vida da escola e 
assunção de res-
ponsabilidades 

Atividades desenvolvidas na escola da iniciativa das 
crianças e dos alunos 

    

Participação das crianças e alunos nas iniciativas da es-
cola para a formação pessoal e cidadania 

    

Participação dos alunos em diferentes estruturas e ór-
gãos da escola 

    

Percentagem de alunos retidos por faltas      

Cumprimento das 
regras e disciplina 

Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas 
medidas disciplinares sancionatórias 

    

Normas e código de conduta     

Formas de tratamento dos incidentes disciplinares      
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CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.RESULTADOS 
SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidariedade e 
cidadania 

Trabalho voluntário     

Ações de solidariedade     

Ações de apoio à inclusão     

Ações de participação democrática     

Impacto da esco-
laridade no per-
curso dos alunos 

Inserção académica dos alunos     

Inserção profissional dos alunos     

Inserção dos alunos com plano individual de transição 
na vida pós-escolar.  
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CALENDA-
RIZAÇÃO 

3.RECONHECI-
MENTO DA CO-
MUNIDADE 

Grau de satisfa-
ção da Comuni-
dade Educativa 

Perceção dos alunos acerca da escola     

Perceção dos encarregados de educação acerca da es-
cola 

    

Perceção de outras entidades da comunidade 
têm da escola  

    

Valorização dos 
sucessos dos alu-

nos 

Iniciativas destinadas a valorizar os resultados acadé-
micos 

    

Iniciativas destinadas a valorizar os resultados 
sociais  
 

    

Contributo da es-
cola para o de-

senvolvimento da 
comunidade en-

volvente 

Reconhecimento por parte da sociedade local e nacio-
nal 

    

Envolvimento da escola em iniciativas locais     

Disponibilização dos espaços e equipamentos da es-
cola para atividades da comunidade 

    

Participação de adultos em ofertas de educação e 
formação  

    

 


