
 
 
 

Informação Síntese 
 
Assunto: Autoavaliação (AA) do agrupamento 
 

1. 
 

O que se pretende: 

Seguindo de perto o quadro de referência da avaliação externa da Inspeção Geral de Educação 
e Ciência, pretende-se: 
 

a) Saber o que os alunos sabem através dos resultados escolares obtidos e saber da sua 
evolução,” identificando pontos fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das 
escolas”;  

b) Implicar e responsabilizar todos os agentes educativos no processo de AA;  
c) Fornecer aos responsáveis do agrupamento o retorno informativo das políticas 

educativas implementadas. 
 

2. 
  

Que áreas analisar: 

Escolheram-se 3 áreas de análise, a saber: 
 
a) Os resultados escolares e sociais: 

• Resultados escolares internos e externos; 
• Qualidade do sucesso; 
• Abandono e desistências; 
• Participação na vida da escola; 
• Cumprimento do regulamento interno e da lei; 
• Acompanhamento do percurso escolar dos alunos; 
• Reconhecimento da comunidade. 

 
b) A prestação do serviço educativo: 

• Planeamento e articulação; 
• Práticas de ensino; 
• Acompanhamento e avaliação. 

 
c) Liderança e gestão: 

• Promoção do sentido identitário da organização; 
• Promoção das potencialidades dos recursos humanos; 
• Promoção da utilização dos recursos comunitários; 
• Promoção de quadros regulamentadores de organização e atuação; 
• Promoção da repercussão da AA nas futuras formas de planear, organizar e fazer. 
 
 
 
 



 
 

3. 
 
Como conseguir: 

Através da utilização do modelo da estrutura comum de avaliação, também conhecida pela sigla 
CAF.  
 
Este modelo, em síntese, determina o seguinte: 
 

a) A existência de uma equipa de AA composta, no caso do nosso agrupamento, por: 
• Docentes: Celeste Oliveira, Cristina Ligeiro, Fernando Espinha, Ilda Barreiros, José 

Gomes Almeida, Rosário Almeida; 
• Pessoal não docente: Elisabete Teixeira e Jorge Cabral; 
• Pais e Encarregados de Educação: representante da Associação de Pais; 
• Alunos: representante da Associação de Estudantes. 

 
b) A realização da AA de acordo com o modelo; 
c) A apresentação de um plano de melhoria em função do relatório; 
d) A implementação do plano de melhoria; 
e) Monitorização do processo e preparação da próxima AA. 

 
 

Mangualde, aos 18 de Outubro de 2012 
 

Equipa de Autoavaliação 
 
 
 

Fernando António Rodrigues Espinha 
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