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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1. Objetivo do Relatório
Este relatório pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito da
autoavaliação (AA) do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques (AEDAH), no ano letivo
2018-2019, no sentido de proporcionar uma reflexão sobre o mesmo, como instituição educativa
pública, que se pretende apresentar como uma “comunidade ativa que tece saberes e afetos”, e
sobre a melhoria da qualidade e do sucesso escolar. Pretende ainda aumentar a confiança no
trabalho que se desenvolve no Agrupamento, e obter o reconhecimento de que a autoavaliação
constitui um contributo maior na permanente construção do projeto educativo, no planeamento
das aprendizagens, na rapidez e fundamentação da decisão, na colaboração e na eficácia das
práticas pedagógicas, ou seja, na melhoria da formação ao nível da cidadania participativa e
democrática.
Em Portugal, a preocupação com a autoavaliação e com a qualidade surge nas escolas
não só como imperativo legal, mas também devido à necessidade de prestação de contas e
responsabilização das instituições educativas e dos seus agentes.
Desde 2002 que a metodologia da autoavaliação é regulada em Portugal pela Lei n.º 31,
de 20 de dezembro, que no artigo 3.º apresenta os objetivos da avaliação. Deve-se, igualmente,
destacar que segundo o artigo 7.º deste diploma, o processo de autoavaliação deve conformarse a padrões de qualidade devidamente certificados.
Para a realização desta autoavaliação, recorreu-se a um modelo europeu de
autoavaliação CAF (Common Assessment Framework), criado para o efeito, envolvendo
elementos do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, bem como alunos e Pais/Encarregados
de Educação (beneficiários).
Sabemos que a construção de processos de autoavaliação enviesados e sem rigor podem
conduzir ao descrédito da CAF, e que os Planos de Melhorias se forem metidos na gaveta podem
conduzir à frustração. Procuraremos por isso ser claros neste relatório, de modo a possibilitar a
construção de planos de melhoria exequíveis.
Neste relatório, serão reportadas, de modo mais sistematizado, todas as fases do
processo de implementação da autoavaliação, nomeadamente:
▪ Os objetivos que presidiram à implementação da autoavaliação;
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▪ O cronograma elaborado para a implementação do processo de autoavaliação
(Anexo 1);
▪ A preparação, condução e execução do processo;
▪ Os resultados obtidos com este processo;

1.1.1. Análise SWOT do AEDAH
No início do seu processo de autoavaliação, a equipa de autoavaliação procedeu um diagnóstico
através de uma análise SWOT. Com esta metodologia, identificaram-se os pontos fortes, os pontos
fracos, as oportunidades e ameaças para o desempenho do AEDAH (Anexo 2). Depois de identificados
todos estes aspetos, cada um dos elementos da equipa de autoavaliação, individualmente, pontuou,
numa escala de 0 a 5 em função da importância/relevância (0 = nada importante e 5 =
Extremamente importante), cada um dos aspetos identificados na respetiva análise (Anexo 2.1.). Esta
pontuação teve por objetivo enquadrar esta Escola na ilustração gráfica da Análise SWOT, de modo a
perceber em que quadrante o AEDAH se insere.
Neste sentido, segue-se a apresentação da ilustração gráfica da Análise SWOT

Observando a ilustração gráfica, podemos verificar que o Agrupamento se encontra no
quadrante Pontos Fortes/ Oportunidades. Ou seja, através desta análise a equipa de autoavaliação
verificou que predominam os pontos fortes em detrimento dos pontos fracos. As oportunidades
também se apresentam, sendo necessário saber aproveitá-las.
5

Depois de realizada esta análise a equipa iniciou, então, o processo de autoavaliação,
recorrendo, à já referida, implementação do Modelo CAF (Common Assessment Framework).

1.2. Metodologia utilizada
Os ideais do agrupamento são claros no seu lema, “uma comunidade ativa que tece saberes e
afetos”, e refletem a ideia de que o agrupamento está em permanente construção através dos seus
processos de melhoria. Uma escola que se “vê ao espelho” tem de gostar do que vê, ou, se não gostar,
tem de saber em que aspetos quer melhorar.
Aplicar a CAF mostra que a escola acredita que deve ser um espaço participativo, onde toda a
comunidade é envolvida, um espaço reflexivo e de aprendizagem permanente (ciclo PDCA) e um espaço
que promove a inovação no cumprimento da sua missão. O envolvimento, a aprendizagem e a inovação
são pilares do modelo CAF.
A avaliação (externa e interna) é um tema preponderante em toda a Administração Pública,
nomeadamente ao nível das Escolas (pré-escolar, escolas do ensino básico e secundário).
Com a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, já referida, institui-se um “Sistema de
Avaliação da educação e do ensino não superior”, no desenvolvimento do preconizado pela Lei de Bases
do Sistema Educativo, define-se a estrutura da avaliação com base na autoavaliação e na avaliação
externa (art.º 5º), determina-se o carácter obrigatório da autoavaliação (art.º 6º) e o grau de
abrangência e complementaridade da avaliação externa (art.º 8º).
De acordo com o estabelecido no artigo 3º, este sistema de avaliação prossegue objetivos como:
➢ Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus
níveis de eficiência e eficácia;
➢ Dotar a administração educativa e a sociedade em geral de um quadro de informações sobre
o funcionamento do sistema educativo;
➢ 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 das escolas;
➢ Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação
ativa no processo educativo, valorizando o seu papel;
➢ Garantir a credibilidade do desempenho das escolas;
➢ Promover uma cultura de melhoria continuada da organização;
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➢ Participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação dos sistemas
educativos.
A partir do ano 2002, começaram a ser implementados os seguintes modelos de autoavaliação,
nas escolas:
✓ EFQM (European Foundation for Quality Management);
✓ CAF (Common Assessment Framework).
Salienta-se que apesar da necessidade de avaliação interna das escolas estar contemplada na
legislação, e através do Parecer n.º 5/2008, emitido pelo Conselho Nacional da Educação, não existe a
indicação de um modelo de avaliação interna a ser seguido, deixando essa decisão às escolas, que
poderão optar pelo modelo que melhor corresponder às suas necessidades.
O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, iniciou a sua autoavaliação utilizando a
estrutura CAF no ano letivo 2017/2018.
Depois da constituição do Agrupamento houve um período necessário de ajustamento ente
as estruturas, e um criar de uma identidade, que se procurou sempre avaliar, embora com um modelo
híbrido e algo difuso. Seis anos passados, foi tempo de adotar o presente modelo, que parece ser mais
consistente e abrangente.

Constituiu-se uma nova equipa de autoavaliação representativa do Agrupamento e
aprofundou-se o conhecimento das dinâmicas específicas de cada nível de ensino. Entendeu-se
necessária a realização de uma Ação de Curta Duração, proporcionada pela diretora em 2017/2018,
para familiarizar a equipa com o modelo, com o pressuposto de que este deve permitir uma
adaptabilidade à realidade da do agrupamento.

1.2.1. O Modelo CAF (Common Assessment Framework)
Modelo Integrado CAF Educação, Referencial da Avaliação Externa e EQAVET destina-se a
todas as instituições de ensino e formação, de nível não superior, abrangidas pela Lei nº 31/2002, de
20 de dezembro, que aprovou o Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior.
A componente relativa ao EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for
Vocational Education and Training/ Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a
Educação e Formação Profissional) tem especial interesse para as instituições que ministram cursos de
formação profissional, como acontece no AEDAH, ao abrigo do art.º 60 do Decreto-Lei nº 92/2014, de
20 de junho, e têm que implementar sistemas de garantia da qualidade dos processos formativos, e
7

dos resultados obtidos pelos seus alunos, em articulação com o EQAVET aprovado pela Recomendação
do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009.
O Modelo da CAF foi apresentado em 2000, na 1.ª Conferência da Qualidade das
Administrações Públicas. Estes modelos de gestão de qualidade “são metodologias de Gestão que têm
sido desenvolvidas para estimular a melhoria nas organizações” (Raharjo et al., 2015, p. 4). Ora, estes
modelos ao longo do tempo têm sido aprimorados para que se atinja de forma mais eficiente e eficaz
a qualidade.
O modelo CAF foi concebido, com a finalidade de contemplar vários objetivos, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Introduzir uma cultura de excelência e os Princípios de Gestão da Qualidade
Melhorar os processos existentes
Orientar o processo de gestão da instituição de ensino e formação para o aluno/formando
Melhorar o desempenho/resultados
Promover o reconhecimento da instituição de ensino e formação;
Sendo assim, passamos de seguida à apresentação do modelo da CAF, para depois

passarmos para a sua adaptabilidade a uma Instituição de Ensino Não Superior.

Figura 1- Modelo CAF
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Fonte: (CAF, 2013).
Figura 2 Cruzamento CAF/ IGE

Este é um modelo que se baseia na análise organizacional que, se for aplicado de uma forma
contínua e sistemática, permite às organizações públicas fazerem uma autoavaliação

a

custos

reduzidos.
É um modelo que pressupõe que a sua implementação seja feita de modo participativo, a fim
de envolver todos os intervenientes, pois serão eles os dinamizadores de todo o processo. Por serem
os “atores” fundamentais para a dinamização do processo, os intervenientes sentem-se mais
envolvidos e, consequentemente, mais dispostos a participar nas melhorias a implementar.
Para implementar este modelo, a organização começa por um diagnóstico organizacional, ou
seja, ver quais os seus pontos fortes e quais as áreas que devem ser alvo de uma melhoria, o que nos
leva a uma perspetiva de melhoria contínua. Assim, fica implícito que o modelo da CAF se encontra
intimamente ligado ao conhecido ciclo da melhoria contínua (Ciclo PDCA), nomeadamente pela
implementação do modelo que se faz passando pelas quatro fases no ciclo de melhoria contínua:

I.

PLAN - Planear - (fase do projeto)
DO - Executar - (fase da execução)
CHECK - Rever - (fase do controlo)
ACT - Ajustar - (fase da ação, adaptação e correção)
Estas quatro fases reforçam a ideia de que os planos de melhoria devem começar com
um planeamento cuidadoso que deve resultar numa ação eficaz que deve ser revista e
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eventualmente ajustada, e por último deve voltar à fase de planeamento inicial, dando
continuidade ao ciclo.
Deste modo, com a implementação da CAF, o agrupamento procura dar resposta a
inúmeras questões:
▪ Há que mudar? E o quê?
▪ Que objetivos priorizar?
▪ Como desenvolver as competências das pessoas?
▪ Qual o estado de espírito dos intervenientes e o que fazer para o melhorar?
▪ Quais as necessidades dos beneficiários?
▪ Que processos e resultados atingir para a satisfação dos beneficiários?
▪ Que atividades desenvolver para a satisfação do beneficiário?
Este modelo pode ser aplicado à globalidade de uma organização ou, progressivamente, a
um ou vários setores. À medida que a implementação vai prosseguindo, deve envolver-se novos
intervenientes e, consequentemente, alargar a implementação a outros sectores.
A implementação do modelo e, até mesmo a própria qualidade, somente podem ser
conseguidas com a colaboração e engajamento das pessoas que trabalham na organização.
Os intervenientes são o elemento fulcral em todo este processo. Daí que se tenha procurado
criar mecanismos de sensibilização, de modo a promover a participação, já que a base de todo este
processo se encontra na aplicação de questionários aos intervenientes, aos beneficiários da
organização, bem como às chefias.
O envolvimento de todos e o conhecimento dos benefícios da mudança reduzirão a resistência à
mudança.

1.3. Resumo dos principais resultados
Para além do diagnóstico, global e transversal, obtido através do modelo CAF, este processo,
apesar dos constrangimentos de vária ordem, nomeadamente de tempo, permitiu ainda um trabalho
colaborativo sobretudo dos que estiveram diretamente envolvidos no processo.
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2. ENQUADRAMENTO
2.1. Origem do Projeto no AEDAH
Ao implementar o modelo CAF, para além de cumprir a Legislação, o agrupamento terá maior
facilidade em “gerir a pressão da avaliação externa institucional”, através da antecipação da
identificação dos seus pontos fortes e áreas de melhoria, como também em fundamentar algumas
fragilidades identificadas pelos serviços de avaliação externa (Inspeção-Geral da Educação). A
autoavaliação representa ainda um instrumento vantajoso de “marketing”, pois a divulgação dos
resultados junto da comunidade pode contribuir para o seu reconhecimento público.

2.2. Objetivos da Autoavaliação
Um processo de autoavaliação tem por objetivos:
a) Reforçar os processos de melhoria dos resultados académicos, nomeadamente, através da
identificação rigorosa dos fatores internos que condicionam o sucesso dos alunos e da definição de
metas quantificadas quanto aos resultados a atingir, constituindo-se como referenciais de ação dos
docentes;
b) Valorizar os processos educativos individuais e coletivos, consolidando práticas de articulação
curricular, de observação e de partilha de aulas, de forma a proporcionar o desenvolvimento profissional
e a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem;
c) Possibilitar à comunidade educativa um melhor conhecimento sobre si e a sua organização,
reforçando as boas práticas existentes e melhorando as que ainda podem ser melhoradas, em benefício
de todos os seus membros;
d) Aprofundar a autoavaliação enquanto processo mais organizado e mais participado, envolvendo a
comunidade educativa na consecução destes objetivos, através da sensibilização dos seus membros e
da valorização do seu papel em todo o processo educativo.
Com a aplicação do processo de autoavaliação, O AEDAH pretende dar continuidade ao seu processo
de melhoria contínua, ficando a par dos seus pontos fortes e das fragilidades que possam existir, para
que as possa analisar e corrigir os eventuais desvios face ao planeado.
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3. PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
3.1. Preparação e condução
3.1.1. Equipa de Autoavaliação
A equipa de autoavaliação é formada pelos seguintes elementos:
A equipa da autoavaliação do Agrupamento foi constituída por José Ruão (430) e Marta Pereira
(550) – coordenadores da equipa, Hélder Santos (420), Rui Teixeira (110), Maria de Fátima Vieira (410),
Luísa Moreira (350), Rosa Pereira (110), (400), Rui Sousa (520), Alberto Rosas (540), Arminda Carneiro
(300), Amélia Vale, João Silva e Mª Conceição Silva (400). A equipa será alargada no futuro próximo,
integrando outros stakeholders

3.1.2. Instrumentos utilizados
O processo de autoavaliação do AEDAH foi feito com base em questionários de avaliação da
satisfação, aplicados ao Pessoal Docente (Anexo 3), ao Pessoal Não Docente (Anexo 4), aos Alunos
(Anexo 5) e aos Encarregados de Educação (Anexo 6), de modo a contemplar a participação de
todos os atores da comunidade educativa. Tal como o modelo CAF indica, foi igualmente preenchida
a grelha de autoavaliação pela equipa de autoavaliação, para uma análise, tão objetiva e rigorosa
quanto possível, de cada um dos indicadores, através da recolha efetiva de evidências.
O modelo de questionários lançados resultou da adaptação de um dos questionários
disponíveis na página eletrónica da DGAEP (Direção-Geral da Administração e Emprego Público) e
elaborado pelo EIPA (European Institute for Public Administration). A seleção dos indicadores que
integram os referidos questionários obedeceu à preocupação de aplicar princípios de imparcialidade e
abrangência, no sentido de garantir que os questionários englobassem todos os critérios propostos pelo
modelo CAF, variando o número de indicadores por critério, de acordo com a importância de cada um
deles em função do contexto da AEDAH.
O sistema de pontuação utilizado para o preenchimento dos questionários foi adaptado e
simplificado a partir da escala do modelo CAF, de forma a torná-la mais percetível e adequada à
realidade da escola e do seu público.
A escala utilizada nos questionários aplicados ao Pessoal Docente, ao Pessoal Não Docente,
Alunos (3º ciclo e Secundário) e aos Encarregados de Educação foi a que se apresenta:
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Discordo

Discordo

Completamente

Muito

0

1

Discordo

Concordo

2

3

Concordo

Concordo

Muito

Plenamente

4

5

A Grelha de Autoavaliação preenchida pela Equipa foi constituída a partir dos indicadores
constantes dos questionários aplicados ao PD e PND, distribuídos pelos nove critérios do modelo CAF.

Quadro 1 – Pontuação dos meios

Fase

Quadro de pontuação dos Meios

Pontuação

Não temos ações nesta área. Não temos informação ou esta não tem
0-10

expressão.
PLAN
Planear

Existem ações planeadas nesta área.

11-30

DO
Executar

Existem ações em curso ou estão a ser implementadas.

31-50

CHECK
Rever

Revimos/avaliámos se fizemos o acertado de forma correta.

51-70

ACT
Ajustar

Com base na revisão/avaliação fizemos os necessários ajustamentos.

71-90

PDCA

Tudo o que fazemos nesta área é planeado, implementado, revisto e
ajustado regularmente e aprendemos com outras organizações. Estamos
num ciclo de melhoria contínua nesta matéria.

91-100

Quadro 2 – Pontuação dos resultados

Quadro de pontuação dos Resultados
Não há resultados avaliados e/ou não há informação disponível.
Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência negativa
e/ou não foram alcançadas metas relevantes.
Os resultados demonstram uma tendência estável
e/ou algumas metas relevantes foram alcançadas.
Os resultados demonstram uma tendência de melhoria
e/ou a maior parte das metas relevantes foram alcançadas.
Os resultados demonstram um progresso substancial
e/ou todas as metas relevantes foram alcançadas.
Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis. Todas as metas
relevantes foram alcançadas. Foram feitas comparações sobre todos os
resultados-chave com outras organizações relevantes.

Pontuação
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90
91-100

Neste caso, resta salientar que o AEDAH, utilizou o sistema de pontuação clássico. A
e s c a l a de pontuação utilizada nos questionários e na grelha de autoavaliação é submetida a uma
conversão direta para a escala de 0 a 100 do Modelo CAF 2006.
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A implementação do modelo CAF desenrolou-se nas seguintes etapas:
a) Constituição da Equipa de Autoavaliação;
b) Reunião da Equipa de Autoavaliação para definir a estratégia a seguir para a explicação do
modelo CAF e a forma de a implementar;
c) Reuniões da Equipa de Autoavaliação, para a elaboração dos questionários do Pessoal
Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação;
d) Aplicação, com explicação dos objetivos dos questionários, ao Pessoal Docente e ao Pessoal
Não Docente através de um formulário do GOOGLE DRIVE;
e) Aplicação, com explicação dos objetivos dos questionários, à amostra de alunos e pais e
Encarregados de Educação;
f)

Preenchimento da Grelha de Autoavaliação pela equipa, em que cada indicador de cada
subcritério do Modelo CAF foi pontuado com base em evidências;
g) Apuramento dos questionários aplicados;
h) Elaboração do Diagnóstico Organizacional, com base nos questionários recolhidos e da grelha
de Autoavaliação;
i)

Reunião d a E q u i p a de Autoavaliação para discussão dos resultados deste primeiro processo
(priorização das ações de melhoria a calendarizar em breve).

3.2. Plano de comunicação
O momento de aplicação/distribuição dos questionários, foi sempre acompanhado pela
explicação e informação sobre o processo, de modo a esclarecer dúvidas que pudessem existir em
relação ao mesmo.
A informação sobre a implementação do modelo CAF foi transmitida em reunião de Conselho
Pedagógico (CP), com vista à sua divulgação junto do Pessoal Docente e em reunião com as chefias do
Pessoal Não Docente, com vista à sua divulgação. Os coordenadores de escola ficaram responsáveis
pela divulgação e aplicação dos questionários aos Alunos, no caso dos Encarregados de Educação,
estes foram informados e questionados nas reuniões com os Diretores de Turma.
Nos questionários constava uma nota explicativa sobre os objetivos a atingir e importância do
envolvimento dos sujeitos no seu preenchimento.
A apresentação dos resultados obtidos será, em tempo oportuno, divulgada junto dos
intervenientes.
14

3.3. Recursos Utilizados
A implementação deste modelo ficou sob a responsabilidade da equipa de auto- avaliação (EAA),
anteriormente apresentada.

4. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
4.1. Níveis de Participação
Globalmente, ao nível da participação, os dados são os seguintes:
O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques integra 186 docentes (figura 1,2 e 3) em
exercício de funções, apoiados por 4 técnicas superiores, 12 assistentes técnicos, 68 assistentes
operacionais, dos quais 54 do quadro e 4 com contrato a termo certo e ainda 2 tarefeiras e 9
assistentes cedidos pela Câmara Municipal de Santo Tirso.
Do conjunto dos 1888 alunos do agrupamento, retiraram-se 145 do ensino pré-escolar e 337
do 1º ciclo, e selecionou-se uma amostra, obtendo-se 214 respostas.
Ao questionário destinado aos Pais/Encarregados de Educação, responderam 510 indivíduos
entre os que participaram na reunião de final de período com o Diretor de Turma, a que corresponde
uma percentagem de cerca de 27%.

4.2. Pessoal Docente
4.2.1. Caracterização
Relativamente aos docentes, a sua caracterização assentou em algumas dimensões, a saber:
tipo de vínculo, género e habilitações académicas.
Gráfico 1 – Tipo de vínculo

Docentes 2018/2019
13%

QE

18%

QZP

69%

Contratados
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Gráfico 2 – Género

Género
20%

Género F
Género M

80%

Gráfico 3 – Habilitações académicas

4.2.2. Nível de satisfação do Pessoal Docente
A partir dos inquéritos por questionário de resposta fechada recolhidos, foi possível
classificar a opinião do Pessoal Docente, na escala anteriormente indicada, por critério:
Tabela 1: Médias das classificações do Pessoal Docente, por critério

CRITÉRIOS (Pessoal Docente)

Média
CAF
2002

Média
CAF
2006

1. Liderança

4,08

8 1 ,6

2. Planeamento e Estratégia

4 ,00

80,00

3. Pessoas

4 ,17

8 3 ,40

4. Parcerias e Recursos

4 ,09

81,80

5. Processos

4 ,11

8 2 ,20

6. Resultados Orientados para o
Cidadão/Cliente
7. Resultados Relativos às Pessoas

4 ,30

8 6 ,00

4 ,35

8 7 ,00

4,28

85,60

4 ,31

86,20

4 ,18

83,60

8. Impacto na Sociedade
9. Resultados de Desempenho Chave
Média Total
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4.3. Pessoal Não Docente
4.3.1. Caracterização
O Pessoal não docente é constituído por 4 técnicas superiores, 12 assistentes técnicos e 68
assistentes operacionais, dos quais 54 do quadro e 4 com contrato a termo certo e ainda 2 tarefeiras e 9
assistentes cedidos pela Câmara Municipal de Santo Tirso.

4.3.2. Nível de satisfação do Pessoal Não Docente
A partir dos inquéritos por questionário de resposta fechada recolhidos, foi possível
classificar a opinião do Pessoal Não Docente, na escala anteriormente indicada, por critério:

Tabela 2: Médias das classificações do Pessoal Não Docente, por critério

Média
CRITÉRIOS (Pessoal Não Docente)
CAF
2002

Média
CAF
2006

1. Liderança

3,96

79,20

2. Planeamento e Estratégia

4,00

80,00

3. Pessoas

4,02

63,25

4. Parcerias e Recursos

3,90

78,00

5. Processos

3,81

76,20

6. Resultados Orientados para o
Cidadão/Cliente
7. Resultados Relativos às Pessoas

3,88

77,60

3,94

78,80

8. Impacto na Sociedade

4,19

83,80

9. Resultados de Desempenho Chave

3,94

78,80

Média Total

3,96

79,20

4.4. Alunos
4.4.1. Participação
Relativamente aos alunos, é possível fazer uma análise da sua participação neste estudo por
ano de escolaridade.
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Tabela 3: Participação dos alunos no preenchimento do questionário por ciclo de escolaridade

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
Ciclos de Ensino

Nº de respondentes

2º Ciclo

24

3º Ciclo

109

Secundário

80

4.4.2. Nível de Satisfação dos Alunos
Relativamente aos resultados dos inquéritos por questionário de resposta fechada aplicados aos
alunos da AEDAH sobre o seu grau de satisfação no que diz respeito ao funcionamento da escola e aos
serviços prestados (apoio educativo aos alunos, segurança, qualidade da educação, participação cívica,
entre outros), apresentamos o quadro que se segue (Tabela 4):
Tabela 4: Nível de Satisfação dos Alunos

INDICADORES

1.1. Conheço os elementos que constituem a direção do Agrupamento;
1.2. A Direção promove a concretização de um plano anual de atividades (visitas
de estudo e outras atividades) com a colaboração dos alunos;
1.3. A Direção é competente e procura resolver os problemas dos alunos;
1.4. Sei que as minhas sugestões e críticas são ouvidas pela Direção do
Agrupamento;
1.5. Recomendaria esta escola aos meus amigos;
1.6. Tenho conhecimento que a escola tem preocupação em combater os atos de
indisciplina.
2.1. A Direção promove a realização de ações/reuniões para ouvir as necessidades
dos alunos (Exemplo- Assembleias de Turma);
2.2. Sou conhecedor do documento “Projeto Educativo do Agrupamento”
2.3. Sou conhecedor do documento “Plano Anual de Atividades”;
2.4. A Direção promove e incentiva a participação dos alunos na elaboração dos
documentos estruturantes como por exemplo, Plano anual de atividades, Projeto
Educativo, Plano de Turma e Regulamento Interno.
4.1. A Direção estabelece protocolos com diferentes instituições culturais
desportivas ou outras.
4.2. A Direção tem em conta as propostas e necessidades dos alunos na aquisição
de material didático;
5.1. Os representantes dos alunos no Conselho Geral promovem reuniões de
forma a fomentar a comunicação/articulação com os outros alunos;
5.2. A Direção em articulação com os representantes dos alunos (delegados de
turma e subdelegado), identifica e estabelece prioridades para melhorar
diferentes aspetos da vida escolar.

Média
CAF
2002

Média
CAF
2006

2,78

55,59

3,12
3,16

62,35
63,29

2,76
3,33

55,12
66,67

3,38

67,70

3,46
2,30
2,50

69,20
45,92
50,05

2,99

59,72

3,11

62,16

3,08

61,60

3,16

63,29

3,28

65,63
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5.3. O agrupamento adapta a sua oferta (escolha de cursos profissionais, oferta
de disciplinas de opção, por exemplo) às necessidades da comunidade
envolvente.
5.4. O agrupamento preocupa-se em criar alternativas para ocupação dos tempos
livres dos alunos, durante o período escolar.
6.1. Os serviços do agrupamento estão bem sinalizados e orientam bem as
pessoas que não conhecem o agrupamento.
6.2. Existe a preocupação de melhorar os serviços após a recolha de sugestões
dos alunos e encarregados de educação
6.3. O desempenho das tarefas dos assistentes operacionais e assistentes técnicos
vai ao encontro das necessidades do agrupamento e dos alunos.
6.4. O agrupamento garante a segurança dos alunos (circulação, entradas e saídas
do estabelecimento).
6.5. Há uma boa relação entre os alunos e o pessoal não docente
6.6. Há uma boa relação entre os alunos e o pessoal docente
6.7. Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das
instalações do agrupamento.
6.8 Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços da Biblioteca
6.9 Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços da Papelaria
6.10 Estou satisfeito com a qualidade das refeições/alimentos servidas no
Refeitório;
6.11 Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços do Bar.
7.1. A circulação da informação entre a Direção e os alunos é feita com eficácia.
7.2. A Direção apoia os alunos na resolução de problemas pessoais;
7.3. Gosto do agrupamento e pretendo continuar nele até concluir a escolaridade
obrigatória;
7.4. Os professores estimulam e preparam os alunos para uma aprendizagem
autónoma.
7.5. A Direção do agrupamento ausculta, periodicamente, os alunos sobre os
vários aspetos: condições da escola, nível de informação e comunicação,
atividades realizadas e a realizar, etc.;
7.6. No agrupamento procura-se que o aluno receba uma educação adequada
para a sua formação pessoal e social.
7.7. Os professores da minha turma desenvolvem com os alunos métodos que
estimulam a nossa autoavaliação
8.1. O agrupamento tem um horário de funcionamento e de atendimento que
responde às necessidades da sua população.
8.2. Na comunidade em que está inserido, o agrupamento tem uma boa imagem.
8.3. O agrupamento empenha-se para que o nível educativo e formativo da
comunidade melhore.
8.4. O Agrupamento divulga iniciativas/trabalhos/atividades no interior e exterior
da instituição.

3,03

60,56

2,90

58,03

3,20

63,94

2,91

58,12

3,07

61,41

3,36
3,29
3,39

67,14
65,82
67,79

2,73
3,18
2,69

54,65
63,57
53,71

1,72
3,23
3,17
2,98

34,46
64,60
63,38
59,62

3,33

66,57

3,23

64,69

3,10

61,97

3,39

67,89

3,34

66,76

3,15
3,32

63,00
66,38

3,23

64,51

3,10

61,97
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4.5. Pais/Encarregados de Educação
4.5.1. Participação
Relativamente aos Pais/Encarregados de Educação, é possível fazer uma análise da sua
participação neste estudo por ciclo.
Tabela 5: Participação dos pais/encarregados de educação no preenchimento do questionário por ciclo

PARTICIPAÇÃO DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Ciclos escolaridade

Pré 1º e 2º

Nº respondentes

148

3º

161

Sec.

204

4.5.2. Nível de satisfação dos Pais/Encarregados de Educação
No que se refere aos resultados dos inquéritos por questionário de resposta fechada aplicados
aos pais/encarregados de educação da AEDAH sobre o seu grau de satisfação relativamente ao
funcionamento da escola e dos serviços que presta aos seus educandos (apoio educativo aos alunos,
segurança, qualidade da educação, participação cívica, entre outros), apresentamos o quadro que se
segue:
Tabela 6: Nível de Satisfação dos Pais / Encarregados de Educação

NDICADORES
1. Conheço os
documentos
estruturantes:

Projeto Educativo
Regulamento Interno
Plano de turma

2. Tenho conhecimento que os pais/EE participam na elaboração do PE e RI
3. O Conselho Geral representa os interesses e opiniões de Com. Escolar
4. Como E. E. sou motivado pela Ass. de Pais a participar na vida escolar
5. O ensino que é ado ao meu educando corresponde às minhas expectativas
6. Há segurança na Escola e no acompanhamento dos alunos, dentro das instalações
7.A comunicação com o Dir. de Turma é adequada
8. Tenho conhecimento da existência do Serviço de Psicologia e Orientação
9. As opiniões dos E. E. são tidas em consideração pela Direção
10. Sei que existem parcerias locais, nacionais e internacionais no percurso formativo
do meu educando
11. O apoio e complemento educativos oferecidos pela Escola são adequados às
necessidades do meu educando

Média
CAF
2002

Média
CAF
2006

3,12
3,33
3,55
3,55
3,55
3,48
3,83
3,70
4,07
3,48
3,65

62,33
66,67
71,00
71,00
71,00
69,67
76,67
74,00
81,33
69,67
73,00

3,28

65,67

3,52

70,33
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12. Conheço os programas, objetivos e critérios de avaliação e onde consultá-los
13. A Escola preocupa-se em responder em tempo útil às questões que coloco
14. A Escola preocupa-se com o insucesso e abandono escolar e organiza-se para o s
combater
15. Sou informado regularmente dos resultados de aprendizagem do meu educando
16. Procuro regularmente informação dos resultados escolares do meu educando
17. Acredito que esta escola é recomendável a outras famílias / amigos
18. Tenho conhecimento que a Escola se preocupa em combater atos de indisciplina
19. Estou satisfeito com a qualidade das refeições servidas na Escola
20. Penso que as reuniões com o Dir. de turma são úteis
21. Em casa, manifesto interesse e preocupação pelo percurso escolar do meu
educando

Global

3,42
3,65

68,33
73,00

3,68
4,02
4,07
4,10
3,92
3,00
4,23

73,67
80,33
81,33
82,00
78,33
60,00
84,67

4,40
3,68

88,00
73,57

4.6. Equipa de Autoavaliação
A Equipa de Autoavaliação (EAA) da AEDAH preencheu uma grelha de autoavaliação onde
analisou cada um dos indicadores contemplados, para análise das diferentes dimensões da CAF.
Para esta avaliação, a EAA teve em conta a sua visão, tão precisa quanto possível, do modo de
funcionamento da AEDAH e dos seus resultados, procurando proceder à identificação das evidências
que melhor poderiam esclarecer cada indicador.

4.6.1. Resultados da Grelha de autoavaliação
A partir do preenchimento da grelha de autoavaliação e respetiva pontuação atribuída pela
equipa, as médias das classificações por critério encontram-se na tabela que se segue:
Tabela 7: Avaliação feita pela Equipa de Autoavaliação da AEDAH

CRITÉRIOS (Equipa de Autoavaliação)

Média CAF 2002

Média CAF 2006

1. Liderança

4,54

90,88

2. Planeamento e Estratégia

4,52

90,38

3. Pessoas

4,69

93,71

4. Parcerias e Recursos

4,40

88,03

5. Processos

4,25

85,00

6. Resultados Orientados para o Cidadão/Cliente

4,44

88,76

7. Resultados Relativos às Pessoas

4,38

87,50

8. Impacto na Sociedade

4,60

92,0 0

9. Resultados de Desempenho Chave

4,49

89,77

4,47

89, 56

Média Total
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4.7. Resultados Finais da Autoavaliação
Depois de apurados e analisados todos os resultados dos questionários aplicados à comunidade
escolar e a classificação feita pela Equipa de Autoavaliação apresenta-se de seguida a média final por
critério obtida por este agrupamento.
Tabela 8: Média Final de autoavaliação do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques
CRITÉRIOS
1. Liderança
2. Planeamento e Estratégia
3. Gestão de Recursos Humanos
4. Parcerias e Recursos
5. Gestão dos Processos e Mudança
6. Satisfação do Cidadão/Cliente
7. Satisfação das Pessoas
8. Impacto na Sociedade / Responsabilidade Social
9. Resultados de Desempenho Chave
Média Total

Média
CAF 2002

Média
CAF 2006

4,19
4,17
4,29
4,13
4,06
3,87
4,22
4,36
4,25

83,90
83,46
85,84
82,61
81,13
77,47
84,43
87,13
84,93

4,17

83,43

Enunciados os resultados dos questionários aplicados e da autoavaliação efetuada pela Equipa,
seguir-se-á, num futuro próximo, a indicação dos aspetos mencionados nos inquéritos por questionário
de resposta fechada, no que se refere a “Pontos Fortes” e “Aspetos a Melhorar”, no âmbito dos nove
critérios do Modelo da CAF. As médias dos critérios (numa escala de 0 a 5|CAF 2002 e a sua
conversão direta para a escala de 0 a 100|CAF 2006 ) que se apresentam são feitas a partir
dos resultados dos questionários aplicados ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente e da grelha de
autoavaliação preenchida pela Equipa. Os dados relativos ao Critério 6 (Satisfação Cidadão/Cliente)
integram também os resultados dos questionários aplicados aos alunos e pais/encarregados de
educação. Assim, a análise que se segue baseia-se nos indicadores dos questionários aplicados ao
Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação.

Neste diagnóstico fez-se uma distinção entre os Pontos Fortes e os Aspetos a Melhorar,
considerando-se como “Pontos Fortes”, os que se referem aos aspetos que a Escola já desempenha com
qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade escolar é bastante positiva; por outro lado, os
“Aspetos a Melhorar” são os aspetos em que a Escola ainda não conseguiu alcançar o nível necessário
à obtenção de uma maior satisfação por parte dessa mesma comunidade.
O presente relatório tem como objetivo apresentar os principais resultados, pelo que não se
fará uma identificação exaustiva dos Pontos Fortes e das Áreas de Melhoria. Esse trabalho será feito
num futuro próximo
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Resta salientar os seguintes pressupostos:
a) Na análise dos dados do Pessoal Não Docente, consideraram-se como pontos fortes, os
indicadores que obtiveram uma pontuação igual ou superior a 3,981 e como aspetos a melhorar, os
indicadores com pontuação igual ou inferir a 3,94;
b) Na análise dos dados do Pessoal Docente, os indicadores que obtiveram uma pontuação igual
ou superior a 4,1 foram considerados como pontos fortes; como aspetos a melhorar, foram tidos os
indicadores com pontuação igual ou inferior a 4,06.
Importa referir ainda que estes valores são meramente indicativos e seguem normas apontadas
pelo modelo da CAF.

1

Os valores de pontuação que se indicam foram obtidos a partir do valor da média final de cada critério
por cada setor (PD e PND). Assim para a pontuação de referência dos pontos fortes, somou -se 0,2 à
média final; para a pontuação de referência dos aspetos a melhorar, subtraiu-se 0,2 à média final.

23

4.7.1. Critério 1 | Liderança
CRITÉRIO 1 | LIDERANÇA

MÉDIA
4,19

Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas:
✓
Desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo do Agrupamento;
✓
Promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;
✓
Implementam ações e estimulam comportamentos apropriados;
✓
Estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
1.1. Os órgãos de gestão e administração orientam a Escola desenvolvendo e comunicando a visão,
missão e valores.
1.2. A Direção e o Conselho Pedagógico desenvolvem, implementam e melhoram um sistema de
gestão pedagógica e administrativa da Escola.
1.3. Os órgãos de administração e gestão da Escola motivam e apoiam as pessoas e servem de modelo.
1.4. Os órgãos de administração e gestão da Escola gerem as relações com o nível político e com as
outras partes interessadas.
PONTOS FORTES
SC
PD - A Direção atua como modelo de suporte à criação de uma cultura de Escola.

1.1

PD - O Coordenador de cada Departamento promove mecanismos de participação dos seus
professores com vista o sucesso da organização.

1.3

PD - 1.6 A Direção incentiva mecanismos de monitorização do desempenho escolar como
suporte à tomada de decisão.

1.6

PD - O Conselho Pedagógico mobiliza as estruturas de orientação educativa para a promoção
do sucesso escolar.

1.8

PD - A Direção estabelece protocolos com diferentes entidades, no sentido de promover o
cumprimento do estabelecido no PE.

1.9

PND - A Direção é competente e procura resolver os problemas do PND.
PND - A Direção atua como modelo de suporte à criação de uma cultura de Escola.

1.1
1.2

PND - A direção incentiva à participação em ações de formação que visem o melhoramento
profissional

1.6

PND - A direção estabelece protocolos com diferentes entidades cumprindo o estabelecido no
PEA
ASPETOS A MELHORAR
PD - O Conselho Geral acompanha o desenvolvimento do Projeto Educativo de Escola (PEE).
PD - A Direção elabora avaliações intermédias sobre a implementação dos documentos
estruturantes da Escola (PEE, PAA, PCT e RI), promovendo a colaboração das pessoas
envolvidas.

1.7

1.2

1.4

PD - O Conselho Geral promove e incentiva o relacionamento entre a comunidade educativa.

1.7

PND - A Direção realiza ações de informação sobre decisões que impliquem alterações ou
mudanças no agrupamento

1.4

PND - A Direção reconhece a qualidade do desempenho do PND e dá orientações nos aspetos a
melhorar

1.5
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4.7.2. Critério 2 | Planeamento e Estratégia

CRITÉRIO 2 | PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

MÉDIA
4.00

Como a Escola implementa o Projeto Educativo através de:
✓
Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da
comunidade educativa;
✓
Estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis;
✓
Atividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Atividades
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
2.1. Os órgãos de administração e gestão obtêm informação sobre as necessidades e expectativas
presentes e futuras das partes interessadas.
2.2. Os órgãos de administração e gestão elaboram, reveem e atualizam o planeamento e a estratégia
(tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os recursos disponíveis).
2.3. Os órgãos de administração e gestão implementam o planeamento e a estratégia em toda a Escola.
2.4. Planear, implementar e rever a modernização e a inovação.
PONTOS FORTES
PD - O PE foi elaborado com base num diagnóstico do desempenho da escola.

SC
2.2

PD - A avaliação final de cada PAA envolve todos os intervenientes, servindo de regulação para
o PAA do ano seguinte.
PND - O PND está familiarizado com os objetivos do agrupamento, procurando contribuir para a
sua realização
ASPETOS A MELHORAR
PD - A direção ausculta as necessidades e expectativas dos seus professores.
PND - A direção, em articulação com o coordenador das equipas do PND, analisa o resultado do
desempenho dos funcionários, com base nos objetivos e nas competências definidas
previamente
PND - O PND apresenta propostas de melhoria a introduzir nas áreas da sua atividade

2.3.
2.3

2.1
2.2
2.4
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4.7.3. Critério 3 | Pessoas (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)
CRITÉRIO 3 | PESSOAS

MÉDIA
4.02

Como a Escola implementa o Projeto Educativo através de:
✓
Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da
comunidade educativa;
✓
Estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis;
✓
Atividades relevantes inscritas nos Planos Anuais de Atividades.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
3.1. A Direção planeia, gere e melhora os recursos humanos em sintonia com o planeamento
estratégico.
3.2. A Direção, o Conselho Pedagógico e as estruturas de gestão intermédia da Escola identificam,
desenvolvem e usam as competências das pessoas em articulação com os objetivos e metas
estabelecidas, individuais e de grupo.
3.3. Os órgãos de gestão e administração d a Escola envolvem as pessoas através do diálogo e da
delegação de responsabilidades.
PONTOS FORTES
SC
PD - A Direção e o Conselho Pedagógico promovem o trabalho em equipa.
3.3
PD - O coordenador de departamento promove o trabalho colaborativo dos seus professores
no desenvolvimento da prática letiva.

3.4

PND - A Direção encoraja o PND a trabalhar em equipa
ASPETOS A MELHORAR
PD - A Direção e os órgãos de gestão pedagógica definem indicadores de desempenho que
permitam medir, anualmente, o desempenho da escola e a sua evolução.
PD - A Direção mobiliza as competências dos professores, de forma a rentabilizar e melhorar a
sua atuação ao serviço da Escola.
PND - A Direção reconhece as competências do PND e rentabiliza-as ao serviço do agrupamento

3.3

3.1
3.2
3.2
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4.7.4. Critério 4 | Parcerias e Recursos
MÉDIA
3,90
Como a Escola planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a viabilizar os
Planos Anuais de Atividades e o Projeto Educativo.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
4.1. A Escola promove e implementa relações de parceria.
4.2. A Escola desenvolve e implementa parcerias com a comunidade educativa.
4.3. A Escola planeia e gere a informação e o conhecimento.
4.4. A Escola gere os recursos financeiros.
4.5. A Escola gere a tecnologia de forma integrada e ao serviço do ensino.
4.6. A Escola planeia e gere os recursos materiais.
PONTOS FORTES
SC
PD - Os professores utilizam as tecnologias de informação e comunicação como recurso
4.6
pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional.
CRITÉRIO 4 | PARCERIAS E RECURSOS

PD - A Direção otimiza a utilização dos seus recursos.
PND - A direção estabelece protocolos com diferentes instituições, no sentido de desenvolver a
formação contínua do PND

4.7
4.1

PND - O Agrupamento estabelece parcerias com a comunidade escolar
PND - O Agrupamento, através dos seus órgãos competentes utiliza e gere os recursos
humanos e financeiros atribuídos, de forma a rentabiliza-los

4.2
4.3

ASPETOS A MELHORAR
PD –A Direção estabelece protocolos com diferentes instituições, no sentido de
desenvolver a formação contínua dos professores.
PD - Os professores contabilizam os custos dos projetos que se propõem desenvolver com os
seus alunos.

4.1
4.4

PD - A Direção tem em conta as propostas e necessidades dos professores e dos departamentos
na aquisição de material didático.

4.5

PND – O agrupamento cria condições para que o PND possa utilizar as novas tecnologias.

4.5
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4.7.5. Critério 5 | Processos
MÉDIA
3,81
Como a Escola concebe, gere e melhora os seus processos (de ensino e aprendizagem e de gestão e
administração) de modo a implementar o planeamento e a estratégia.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
5.1.A Escola identifica, concebe, gere e melhora os processos de forma sistemática.
CRITÉRIO 5 | PROCESSOS

5.2. A Escola desenvolve e fornece produtos e serviços orientados para os alunos e Pais/Encarregados
de Educação (Cidadãos/Clientes).
5.3. A Escola melhora/inova os seus processos envolvendo os alunos e Pais/Encarregados de Educação
(Cidadãos/Clientes).
PONTOS FORTES
SC
PD - Os professores adequam a sua planificação às características específicas de cada turma.

5.4

PD - A Escola adapta a sua oferta às necessidades da comunidade envolvente.
PND- A direção em articulação com as chefias do PND, identifica e estabelece prioridades para
melhorar os processos

5.5
5.3

PND - O Agrupamento adapta a sua oferta às necessidades da comunidade envolvente
PND - O agrupamento preocupa-se em criar alternativas para ocupação do tempo livre dos alunos
durante o período escolar

5.4
5.5

PND - O Agrupamento, através dos seus órgãos de gestão e administração, acompanha os
esforços de melhoria dos serviços e funções, interessando-se pelos seus resultados

5.6

ASPETOS A MELHORAR
PD - A Escola define indicadores de processos de ensino-aprendizagem e de gestão e
administração e estabelece objetivos de funcionamento.
PD - A Escola identifica e estabelece prioridades para melhorar os processos de ensinoaprendizagem e de gestão e administração.

5.1

PD - Através dos seus órgãos e estruturas de orientação educativa, a Escola incentiva e regula a
aplicação das estratégias promotoras do sucesso educativo.

5.3

PD - A Escola promove o envolvimento dos alunos e encarregados de educação na inovação dos
processos de ensino-aprendizagem.

5.6

PND - O representante do PND no Conselho Geral promove reuniões entre o pessoal, de forma
a fomentar a comunicação entre todos.
PND - A Escola identifica e estabelece prioridades para melhorar os processos de intervenção.

5.2

5.1
5.2
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4.7.6 Critérios 6: Resultados Orientados para o Cidadão / Cliente (Alunos e Pais / E. E.)
CRITÉRIO 6 | RESULTADOS ORIENTADOS PARA O CIDADÃO/CLIENTE (ALUNOS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO)
A Escola está a alcançar relativamente aos seus clientes (Alunos e Encarregados de Educação).
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
6.1. Resultados da satisfação dos Alunos e Pais/Encarregados de Educação.
6.2. Indicadores das medidas orientadas para os Alunos e Pais/Encarregados de Educação.
PONTOS FORTES
PD - Os alunos e pais/encarregados de educação são ouvidos pelos órgãos competentes.
PD - Há uma boa relação entre professores e alunos.
PD - A Escola promove informação sobre os cursos e as suas saídas vocacionais.
PND - Os serviços do agrupamento estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não
conhecem o …
PND- Existe preocupação de melhorar os serviços após a recolha de sugestões dos alunos e
encarregados de educação
PND - O desempenho das tarefas do PND vai ao encontro das necessidades da Escola e dos
alunos.
PND - O Agrupamento garante a segurança (circulação, entradas e saídas do estabelecimento)

MÉDIA
3,88

SC
6.1
6.5
6.7
6.1
6.2

6.3
6.4

PND - Há uma boa relação entre o PND e os alunos.

6.5

Al - Os serviços do agrupamento estão bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não
conhecem o agrupamento.

6.1

Al - O agrupamento garante a segurança dos alunos (circulação, entradas e saídas do
estabelecimento).

6.4

Al - Há uma boa relação entre os alunos e o pessoal não docente

6.5

Al - Há uma boa relação entre os alunos e o pessoal docente

6.6

Al - Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das instalações do
agrupamento.
Al - Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços da Biblioteca

6.7

Al - Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços do Bar.

6.11

EE- O ensino que é dado ao meu educando corresponde às minhas expectativas

6.5

EE- A comunicação com o Dir. de Turma é adequada

6.7

EE- Sou informado regularmente dos resultados de aprendizagem do meu educando

6.15

EE- Procuro regularmente informação dos resultados escolares do meu educando

6.16

EE- Acredito que esta escola é recomendável a outras famílias / amigos

6.17

EE- Tenho conhecimento que a Escola se preocupa em combater atos de indisciplina

6.18

EE- Penso que as reuniões com o Dir. de turma são úteis

6.20

EE- Em casa, manifesto interesse e preocupação pelo percurso escolar do meu educando

6.21

6.8

29

ASPETOS A MELHORAR
PD - Os alunos estão satisfeitos com a forma de ensino praticado nesta Escola.
PND - 6.6. Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das instalações do
agrupamento

6.2
6.6

Al - Existe a preocupação de melhorar os serviços após a recolha de sugestões dos alunos e
encarregados de educação
Al - Os alunos contribuem para a conservação, higiene e segurança das instalações do
agrupamento.
Al - Estou satisfeito com os horários e a qualidade dos serviços da Papelaria
Al - Estou satisfeito com a qualidade das refeições/alimentos servidas no Refeitório;

6.9
6.10

EE- Tenho conhecimento do Projeto. Educativo

6.1.1

EE- Tenho conhecimento do Regulamento. Interno
EE- Tenho conhecimento do Plano de turma
EE- Tenho conhecimento que os pais/EE participam na elaboração do PE e RI
EE- O Conselho Geral representa os interesses e opiniões de Com. Escolar
EE- Como E. E. sou motivado pela Associação de Pais a participar na vida escolar
EE- Tenho conhecimento da existência do Serviços de Psicologia e Orientação

6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
6.4
6.8

EE- As opiniões dos E. E. são tidas em consideração pela Direção
EE- Sei que existem parcerias locais, nacionais e internacionais no percurso formativo do
meu educando

6.9
6.10

EE- O apoio e complemento educativos oferecidos pela Esc. são adequados às
necessidades do meu educando

6.11

EE- Conheço os programas, objetivos e critérios de avaliação e onde consultá-los
EE- A Escola preocupa-se em responder em tempo útil às questões que coloco
EE- Estou satisfeito com a qualidade das refeições servidas na Escola

6.12
6.13
6.19

6.2
6.7
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4.7.7. Critério 7 | Resultados relativos às Pessoas (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)
CRITÉRIO 7 |RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS (PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO

MÉDIA

DOCENTE)

3,18

A Escola está a alcançar relativamente às pessoas (pessoal docente e não docente).
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
7.1. Resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas.
7.2. Indicadores de resultados relativos às pessoas.
PONTOS FORTES
PD - Os professores da Escola estão atentos aos resultados escolares dos alunos e empenham-se
na sua melhoria.
PD - Os professores desenvolvem habitualmente o trabalho em equipa, entreajudando-se e
trocando experiências.
PND - O PND gosta do agrupamento e pretendem continuar a trabalhar nele.

SC
7.1
7.2
7.3

ASPETOS A MELHORAR
PD - A direção facilita aos professores os recursos necessários ao seu empenho e apoia
ativamente todos os que têm iniciativas de inovação e de melhoria, reconhecendo e valorizando
o seu trabalho.

7.3

PND - A circulação da informação entre a Direção e o PND é feita com eficácia

7.1

PND - A Direção apoia o PND na resolução de problemas pessoais e profissionais.

7.2

PND - O PND participa na elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento, do Plano Anual de
Atividades e do Regulamento Interno.
PND - A Direção do agrupamento ausculta, periodicamente, o PND sobre os vários aspetos:
condições de trabalho, nível de informação e comunicação, opções de formação, outras.
PND - No agrupamento procura-se que o PND receba a formação adequada para o seu
desempenho profissional e pessoal.

7.4
7.5
7.6

31

4.7.8. Critério 8:| Impacto na Sociedade / Responsabilidade Social
MÉDIA
3,46
A Escola está a alcançar relativamente à sociedade, quer ao nível local quer ao nível transnacional,
conforme apropriado.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
8.1. Resultados do Agrupamento junto da comunidade e desempenho social.
8.2. Resultados do desempenho ambiental do Agrupamento e Indicadores de desempenho social
estabelecidos da Escola.
PONTOS FORTES
SC
PD - A Escola revela-se como uma instituição de promoção da cidadania.
8.3
PND - Na comunidade em que está inserida, a Escola tem uma boa imagem.
8.2
ASPETOS A MELHORAR
CRITÉRIO 8 | IMPACTO NA SOCIEDADE

PD - Na comunidade em que está inserida, a Escola tem uma boa imagem.
PND - O Agrupamento divulga iniciativas/trabalhos/atividades no interior e exterior da
instituição.

8.1
8.4

4.7.9. Critério 9 | Resultados de Desempenho Chave
MÉDIA
3,53
Os resultados alcançados pela Escola face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e aos
recursos utilizados.
SUBCRITÉRIOS (SC)
O que os Órgão de Gestão e Administração da instituição educativa fazem para:
9.1. Resultados externos.
9.2. Resultados internos.
PONTOS FORTES
SC
CRITÉRIO 9 |RESULTADOS DE DESEMPENHO CHAVE

PD - A Escola desenvolve processos de autoavaliação para melhorar os seus desempenhos.

9.2

PD - A Escola faz uma análise dos resultados obtidos pelos alunos, ao nível dos Conselhos de
Turma, dos Departamentos Curriculares e do Conselho Pedagógico.

9.4

PD - A análise dos resultados escolares leva à reflexão sobre a adequação das metodologias
utilizadas e dos apoios educativos proporcionados.

9.5

PND – O Agrupamento controla as faltas e o atraso do PND.
ASPETOS A MELHORAR

9.2

PD - A Escola tem conseguido melhorar a sua organização interna, promovendo a eficácia dos
seus processos de intervenção.

9.1

PD - As práticas educativas desenvolvidas são adequadas e melhoram o rendimento escolar dos
alunos.

9.3

PND – O agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna promovendo a
eficácia dos seus processos de intervenção

9.1

PND – O PND controla de uma forma eficaz as faltas e os atrasos dos professores.
PND – O agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.

9.3
9.4
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Na fase final do presente relatório, apresentaremos os aspetos considerados mais
positivos e algumas reflexões que poderão contribuir para uma reformulação do processo
utilizado na dinamização de uma ação como a que realizámos.
Assim, apontamos como aspetos positivos:
▪

Ser possível v ir a definir um Plano Estratégico de Ação, com vista à correção
de aspetos a melhorar identificados ao longo do processo de autoavaliação e a
prevenção de situações futuras. Contudo, o plano de ação de melhoria basearse-á em aspetos que emergiram dos resultados do Pessoal Docente e do Pessoal
Não Docente, uma vez que os mesmos resultados relativos aos cidadãos
/clientes (Alunos e Pais/Encarregados de Educação) concorreram apenas para o
critério 6 (Resultados Cidadão/Cliente), ficando deste modo muito diluídos no
conjunto dos restantes, apesar de corresponderem ao maior setor da
comunidade educativa;

▪

Ser possível efetuar um Plano de Melhoria, inserido em critérios específicos de
acordo com o que, à data, pareceram corresponder às necessidades do Pessoal
Docente e do Pessoal Não Docente da AEDAH;

▪

Um conhecimento do grau de satisfação da perceção que tem o Pessoal
Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação
sobre algumas das necessidades afetas ao funcionamento do AEDAH;

Entre os aspetos que foram alvo de uma reflexão conjunta, destacamos:
O mo delo não dá grande relevo aos resultados dos cidadãos/clientes (Alunos e
Pais/Encarregados de Educação), uma vez que os resultados dos questionários aplicados a este
público contribuem, como já se referiu, apenas para a média do critério 6;
Face aos resultados dos inquéritos, a EAA entendeu proceder a uma auscultação, via
entrevista estruturada, das lideranças de topo e intermédias, assim como de PND, encarregados
de educação e alunos. O resultado dessa auscultação poderá vir a incorporar os Plano de
Melhoria, já que foram dadas sugestões relevantes.
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Quanto à estrutura organizacional do relatório, assinalamos:
O modelo do relatório deste processo de autoavaliação não parece ser eficaz no que
diz respeito à forma como discrimina os pontos fortes e os aspetos a melhorar, objetivos fulcrais
do modelo CAF. Com efeito, a estrutura do relatório não permite ao leitor visualizar esses
elementos, no sentido de, facilmente, se poder comparar os diferentes critérios em função
dos seus indicadores mais pontuados e dos menos pontuados.
Terminado o relatório, questiona-se a pertinência da grelha de autoavaliação, uma
vez que é referida apenas enquanto média de critérios da equipa de autoavaliação e enquanto
anexo, quando parecia que iria ser um instrumento fundamental para se proceder à
triangulação de dados e como fonte de uma fundamentação em caso de pontuações
divergentes
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7. ANEXOS
Anexo 1 – Cronograma da implementação do processo de autoavaliação do AEDAH
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Anexo 2 – Análise SWOT
PONTOS FORTES
•

•
•
•
•
•

•
•

Existência de documentos
estruturantes orientadores da vida da
escola (PEE, PAA, RI, PCT, etc.);
Espaços escolares aprazíveis;
Dinâmica das lideranças intermédias;
Participação da escola em projetos de
âmbito nacional e internacional;
Biblioteca Escolar dinâmica;
Oferta diversificada (todo o ciclo
obrigatório, Cursos Profissionais,
QUALIFICA/ EFA);
Atividades extracurriculares;
Disponibilidade dos assistentes
operacionais.

PONTOS FRACOS
•
•
•

Equipamentos laboratoriais obsoletos;
Equipamentos informáticos desgastados;
Ausência de indicadores de medida no PEE
ainda em vigor;
Resultados escolares dos alunos nas
disciplinas de matemática e físico-química;
Resistência à mudança e
existência de comportamentos
cristalizados junto de um número
significativo de professores e
funcionários.
Rede da Internet pouco robusta

•
•

•

OPORTUNIDADES
•
•

Dinâmica local/relações privilegiadas

•

com a autarquia;

•

Abertura dos media locais às
atividades desenvolvidas;

•

Cooperação do Centro de Formação de
Associação de Escolas Sebastião da
Gama

•
•

AMEÇAS

Relação com os encarregados de
educação
Participação das Associações de Pais

•
•

•

•
•

Falta de assistentes operacionais e
envelhecimento dos existentes;
Desmotivação e turbulência no ambiente
da docência (políticas educativas com
alterações constantes);
Carências económicas e outras
situações familiares deprimidas;
Não colocação nas escolas de
equipas técnicas e multidisciplinares
que permitam respostas educativas
socialmente integradas;
Baixas qualificações dos
encarregados de educação e não
reconhecimento da importância da
escola;
Requalificação de escolas vizinhas
Relações com os encarregados de
educação;
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Anexo 2.1. – Compilação SWOT - AEDAH /Pontuação
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Anexo 3 – Questionário aplicado ao Pessoal Docente do AEDAH
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Anexo 4 – Questionário aplicado ao Pessoal Não Docente do AEDAH
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Anexo 5 – Questionário aplicado aos Alunos do AEDAH
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Anexo 6 – Questionário aplicado aos Pais/Encarregados de Educação do
AEDAH
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Anexo 7 – Grau de satisfação por indicador dos docentes
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Anexo 8 – Grau de satisfação por indicador do Pessoal Não Docente
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Anexo 9 – Nível de Satisfação dos Alunos
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Anexo 10 – Nível de Satisfação dos Encarregados de Educação
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Anexo 11 - Resultados dos questionários aplicados e da autoavaliação
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